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PORSCHE 

PANAMERA
SUMMER 

DREAMS

• Opel Astra 1.0T

• Νέα Mercedes GLC Coupé

• Volvo V40 Cross Country T3

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

ΝΕΑ 

ΝΕΟ MITSUBISHI 

SPACE STAR 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ!

Peugeot 208 

BlueHDI 100 

στη Λακωνία 

››  Τα  πάντα για την αυτόνοµη 

οδήγηση

››  Τα σκάνδαλα του µήνα 

››   Σούπερ αµόλυβδη. 

Αξίζει; 
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AUTO

• Μείνατε από µπαταρία; Και τώρα τι; • Θα απαγορευθούν (πάλι) τα diesel στην Αθήνα;
• Η ηλεκτροκίνηση φέρνει και ανεργία στην αυτοκινητοβιοµηχανία; 
• Όσο έγιναν φέτος και όσα θα γίνουν του χρόνου στη Φόρµουλα 1

• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

issuu.com/autosunday 

PEUGEOT 3008

SUZUKI 
IGNIS

SUVοµάνια...
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AUTO
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ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

issuu.com/auto sunday 

VOLVO S90

• Πατέντες Made in USA

• 70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα&
Skoda: ∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα››  Ford Ka+ ››  Seat Ateca  ››   Porsche 718 Boxster ››   Volvo V40 Cross Country T3 Auto

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑ 
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
& ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
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70 χρόνια Ferrari  µε 5 σπέσιαλ µοντέλα

∆υναµικό παρόν µε πλήρη γκάµα
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 Seat Ateca  Seat Ateca  Seat Ateca ››››››  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
  Porsche 718 Boxster 
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Δεύτερη φωτό κάτω δεξιά:

Είναι το Ford Focus RS, o βασιλιάς των hot hatches;
Τα πιο γρήγορα αυτοκίνητατου κόσµου

Citroen C3
Opel Ampera-e

Honda Civic

Skoda Kodiaq

Smart Electric

Nissan Micra

ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΛΟΝΙ ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ 
ΤΑ ΠΑΝΤΑ 

•  Volvo V60 Cross Country•   Mercedes E-Class Estate
•    Με Citroen C1 στο Πήλιο
•  VW Crast er: Van of the Year 2017

ΝΕΟ MITSUBISHI 
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• DS5
• Audi Q2
• Skoda Kodiaq

SUZUKI 
IGNIS
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La vie est belle!

issuu.com/auto sunday 

• Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;

• Τα πιο ακριβά αυτοκίνητα είναι κλασικά

•  H πολυπρωταθλήτρι α VW αποχωρεί από το WRC

•  Έρχεται χειµώνας, πώς να φροντίσετε 

το αυτοκίνητό σας Βλέπετε καλά όταν οδηγείτε;&
Opel Mokka-X››  Toyota CH-R ››  Skoda Octavia 1.0 TSI ››  Opel Adam 1.4 Easytronic ››  Renault Kadjar 1.2 TCe 130

ΝΕΟ 
CITROEN C3

ΑΦΙΕΡΩΜΑ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Ελλάδα 
που παράγει, εξάγει 
και αναπτύσσεται

σελ. 18-33
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ρεπορτάζ

Δύο νεκροί, δεκάδες τραυματίες και ανυπολόγιστες μέχρι 
στιγμής υλικές ζημιές είναι ο πρώτος απολογισμός του 
φονικού σεισμού μεγέθους 6,6 βαθμών της κλίμακας Ρί-
χτερ που έπληξε την Κω τα ξημερώματα της Παρασκευής.

«Σείστηκε» το νησί
Ήταν λίγο πριν από τις 2 τα ξημερώματα της Παρασκευής όταν σημει-
ώθηκε το πρώτο χτύπημα του Εγκέλαδου: 6,6 βαθμοί της κλίμακας 
Ρίχτερ, με το υποθαλάσσιο επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 10 χι-
λιόμετρα νότια του τουρκικού λιμανιού της Αλικαρνασσού, σε μικρή 
απόσταση από την ανατολική ακτή της Κω, και το εστιακό βάθος να 
είναι ιδιαίτερα μικρό, στα 10 χιλιόμετρα.

Επτά λεπτά αργότερα σημειώθηκε και δεύτερος ισχυρός σεισμός, 
μεγέθους 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, το επίκεντρο του οποίου 
εντοπίζεται λίγα χιλιόμετρα βόρεια της Λέσβου και σε πολύ μικρή 
απόσταση από τις ακτές των Λειψών. Από εκείνο το σημείο και μετά 
στην περιοχή υπάρχει «πλούσια» (σύμφωνα με το ιδιόλεκτο των σει-
σμολόγων) σεισμική δραστηριότητα, με τις ισχυρότερες δονήσεις να 
κυμαίνονται μεταξύ 4 και 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και πολ-
λές άλλες μικρότερες. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σεισμός προκάλεσε 
και μικρού ύψους ακανόνιστο τσουνάμι, το οποίο έπληξε τις ακτές 
κοντά στο επίκεντρο των σεισμών.

Τραγωδία
Την τραγική είδηση για την ύπαρξη δύο νεκρών από τον σεισμό της 
Κω επιβεβαίωσε ο δήμαρχος του νησιού Γιώργος Κυρίτσης. Τα δύο 

θύματα του Εγκέλαδου, ένας 22χρονος πολίτης Σουηδίας και ένας 
39χρονος Τούρκος, σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε η οροφή νυχτερι-
νού κέντρου στο οποίο διασκέδαζαν. Οι μέχρι τώρα πληροφορίες κά-
νουν λόγο και για περίπου 100 τραυματίες, κυρίως από πτώσεις τοί-
χων και σοβάδων από τον σεισμό, ενώ αναφέρεται ότι ένας εξ αυτών 
είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, καθώς έχουν ακρωτηριαστεί 
και τα δυο του κάτω άκρα.

Μέχρι την ώρα που γράφονται αυτές οι γραμμές, επτά από τους 
τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία εκτός Κω. Συγκεκριμένα, 
στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου διακομίστηκαν 
με στρατιωτικό ελικόπτερο τέσσερις σοβαρά τραυματίες, δυο Έλληνες 
και δύο Σουηδοί. Ο ένας κατευθύνθηκε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου, 
ενώ ο άλλος έχει ακρωτηριαστεί στα κάτω άκρα. Επίσης, άλλοι τρεις 
σοβαρά τραυματίες, μια Νορβηγίδα, ένας Έλληνας και ένας Τούρκος 
υπήκοος, διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Ζημιές στο λιμάνι
Οι ισχυρές σεισμικές δονήσεις προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στην πόλη 
και στο λιμάνι της Κω. Συγκεκριμένα, το παλαιό τέμενος μοιάζει να 
έχει υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη, ενώ καταστροφές σε κτίρια πα-
ρατηρούνται σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Από παλίρροια στο λιμάνι 
κινδύνευσαν να βυθιστούν σκάφη, ενώ σοβαρές ρηγματώσεις σημει-
ώθηκαν στην προβλήτα του εσωτερικού λιμανιού. Το μεσημέρι της 
Παρασκευής έφτασαν στο νησί ειδικοί λιμενολόγοι της Διεύθυνσης 
Λιμενικών Έργων του υπουργείου Υποδομών, για να καταγράψουν 
τις ζημιές, ενώ δύτες πραγματοποίησαν κατάδυση για να υπάρξει μια 

  ΑΦΡΟΔΊΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΎ

Τρόμος και στην Τουρκία

Πανικό προκάλεσε και στην Τουρκία ο σεισμός που έπληξε την 
Κω. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, η νομάρχης 
της Μανίσας Εσέν Γκιούλτζιβελεκ σε επίσημη ανακοίνωσή της 

σημείωσε ότι δεν υπήρξαν θύματα ή σοβαρές υλικές ζημιές, περίπου 
100 ελαφρά τραυματίες, κυρίως επειδή πήδηξαν από μπαλκόνια υπό 
το καθεστώς πανικού, διακομίστηκαν ή μετέβησαν στα νοσοκομεία για 
τις πρώτες βοήθειες. Ο δήμαρχος της Μανίσας ανακοίνωσε ότι έχουν 
σημειωθεί περιορισμένες υλικές ζημιές μόνο σε παλαιά κτίρια, ενώ ο 
δήμαρχος Αλικαρνασσού δήλωσε ότι σε ορισμένες περιοχές σημει-
ώθηκαν διακοπές ρεύματος, οι οποίες έχουν πλέον αποκατασταθεί. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι λόγω του σεισμού και του τσουνάμι το νερό 
έφτασε μέχρι 50 μέτρα από την παραλία. Μάλιστα, βρέθηκαν ψάρια 
μέσα σε καταστήματα που βρίσκονται κοντά στην παραλία.

Τα δύο θύματα του Εγκέλαδου, ένας 
22χρονος πολίτης Σουηδίας και ένας 
39χρονος Τούρκος, σκοτώθηκαν όταν 
κατέρρευσε η οροφή νυχτερινού κέντρου 
στο οποίο διασκέδαζαν.

ΦΟΝΊΚΟΣ ΣΕΊΣΜΟΣ 
ΣΎΝΤΑΡΑΞΕ ΤΗΝ ΚΩ

πρώτη εκτίμηση. Πρέπει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι λόγω των ζημιών 
από τον σεισμό δεν προσέγγισαν το λιμάνι τα πλοία Βlue Star 2 και 
Βlue Star Ρaros. Από την άλλη πλευρά, κανονικά λειτουργεί το αερο-
δρόμιο της Κω, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Ναυτι-
λίας Νεκτάριος Σαντορινιός.

Σπεύδει κλιμάκιο
Μόλις έγιναν γνωστά ο σεισμός και οι καταστροφές που προκάλεσε, 
στην Κω μετέβησαν με αεροσκάφος C-130 ο υπουργός Υποδομών και 
Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, ο αναπληρωτής υπουργός Προστα-
σίας του Πολίτη Νίκος Τόσκας και ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτά-
ριος Σαντορινιός. Στο νησί μετέβη επίσης δύναμη από την 1η ΕΜΑΚ 
με 15 άτομα και δύο σκύλους, καθώς και κλιμάκιο μηχανικών, όπως και 
κλιμάκιο του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας 
(ΟΑΣΠ) με επικεφαλής τον πρόεδρό του, καθηγητή Ευθύμιο Λέκκα.

Άκης Τσελέντης: Είχαμε τσουνάμι
Από την πλευρά του, ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του 
Αστεροσκοπείου Αθηνών Άκης Τσελέντης μιλώντας στην ΕΡΤ εκτί-
μησε ότι ο σεισμός μεγέθους 6,6 βαθμών Ρίχτερ ήταν ο κύριος σει-
σμός και ότι υπάρχει ομαλή σεισμική ακολουθία. Πάντως, υπογράμ-
μισε ότι «αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι είναι από τις λίγες 
φορές στην Ελλάδα που έχουμε δημιουργίες τσουνάμι, το οποίο έγινε 
γιατί είχαμε μια μεγάλη πτώση του βυθού και προκάλεσε αυτόν τον 
κυματισμό. Είχαμε μια ύψωση της θαλάσσης 60 εκατοστών στην Κω. 
Ο κίνδυνος του τσουνάμι είναι πολύ υπαρκτός στην Ελλάδα». Επί-
σης, εκτίμησε ότι μπορεί να υπάρξουν κι άλλοι ισχυροί μετασεισμοί 
και επέστησε την προσοχή των πολιτών.

Σημειώνεται ότι ο γ.γ. Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης 
δήλωσε στον ρ/σ του ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «είναι περιορισμένες οι επιπτώ-
σεις, τα κτίρια άντεξαν, καθώς όλα τα θύματα ήταν σε μία κατάρρευση 
κτιρίου», προσθέτοντας ότι «τα όποια κτίρια υπέστησαν ζημιές ήταν 
παλαιάς ή κακής κατασκευής, είναι περιορισμένες οι καταρρεύσεις. 
Οι ζημιές είναι πολύ πιο περιορισμένες σε σχέση με τη Λέσβο και ε-
ντοπίζονται στο κέντρο του νησιού».



www.freesunday.gr 0523.07.2017

ευρώπη

Το πρόβληµα δεν είναι νοµικό, θεσµικό 
ή συνταγµατικό, αλλά πολιτικό-
στρατηγικό: Αν το Βερολίνο θέλει 
επιµέρους αλλαγές που να συντηρούν 
το σηµερινό στάτους κβο, θα επιλέξει 
την αδύνατη µε τα σηµερινά δεδοµένα 
οµοφωνία των «27», αν θέλει 
ουσιαστική αλλαγή, η ενισχυµένη 
συνεργασία είναι µονόδροµη επιλογή.

Το σκηνικό της κοινής συνεδρίασης των Υπουργι-
κών Συµβουλίων Γαλλίας - Γερµανίας στο Παρίσι 
την Πέµπτη 13 Ιουλίου δεν προετοίµαζε για εκπλή-
ξεις, ούτε η αόριστη δήλωση της Μέρκελ ότι το Βε-
ρολίνο δεν έχει κατ’ αρχήν αντιρρήσεις στο να α-

νοίξει συζήτηση για τις προτάσεις µεταρρύθµισης της Ευρωζώνης 
που έχει υποβάλει ο Μακρόν µπορεί να θεωρηθεί ότι ξεκαθαρί-
ζει τον γαλλογερµανικό και πολύ περισσότερο τον ευρωπαϊκό ο-
ρίζοντα.

Τα παραπάνω, η τοποθέτηση της Μέρκελ, ήταν αναµενόµενα, 
µε την ουσιαστική απάντηση για το πλαίσιο και το περιεχόµενο 
µιας συνολικής γαλλογερµανικ ής διαπραγµάτευσης να παραπέ-
µπεται για µετά τις γερµανικές εκλογές στα τέλη Σεπτεµβρίου.

Υπενθύµιση
Οι προτάσεις Μακρόν είναι γνωστές: πολιτική πλαισίωση της η-
µιτελούς Ευρωζώνης µε µια δηµοσιονοµική ένωση ή υπουργείο 
Οικονοµικών που θα συντάσσει κοινό προϋπολογισµό και ταυτό-
χρονα σύσταση Κοινοβουλίου του Ευρώ που θα προέρχεται είτε 
από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είτε από τα εθνικά Κοινοβούλια. 
Προαπαιτούµενο για όλα τα παραπάνω η συµµόρφωση όλων των 
χωρών-µελών της Ευρωζώνης µε το Σύµφωνο Σταθερότητας, του 
οποίου Γαλλία και Ιταλία είναι καθ’ υποτροπήν χώρες-παραβάτες.

Από την πλευρά της, η Γερµανία έχει ήδη µέσω των προτά-
σεων Σόιµπλε δείξει ότι αντί µιας συνολικής διαπραγµάτευσης 
για το µέλλον της Ε.Ε.-Ευρωζώνης θα προτιµούσε την αυστηρο-
ποίηση της εφαρµογής του Συµφώνου Σταθερότητας µε µετα-
φορά της εποπτείας εφαρµογής του από τη χαλαρή Κοµισιόν στον 
Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας.

Ο Μακρόν φρόντισε η γαλλογερµανική συνάντηση κορυφής 
των δύο Υπουργικών Συµβουλίων να συµπέσει µε την επίσηµη ε-
πίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ Τραµπ στη Γαλλία. Τυπική α-
φορµή η 100ή επέτειος από την είσοδο των ΗΠΑ στον Α΄ Παγκό-
σµιο Πόλεµο, το 1917, ουσιαστική, η στήριξη Μακρόν στον Τραµπ 
στην προσπάθειά του να πιέσει τη Γερµανία να υιοθετήσει µέτρα 
αύξησης της εσωτερικής ζήτησης, ώστε να εξισορροπηθεί το διµε-
ρές εµπορικό ισοζύγιο µε τις ΗΠΑ, αλλά και µε τη Γαλλία…

Μια υπενθύµιση από τον Μακρόν στη Μέρκελ ότι δεν επαφί-
εται στην καλή θέληση της Γερµανίας και µόνο, αλλά θα χρησιµο-
ποιήσει κάθε δυνατότητα ώστε να πιεστεί το Βερολίνο να αλλάξει 

την πολιτική του στην Ευρώπη και στον κόσµο.

Πλήγµα
Την ίδια όµως στιγµή που µε την επίσκεψη Τραµπ ο Μακρόν έ-
στελνε το µήνυµα ότι είναι αποφασισµένος να διεκδικήσει µε 
κάθε δυνατό τρόπο µια συνολική διµερή επαναδιαπραγµάτευση 
µε τη Γερµανία, η παραίτηση του αρχηγού των Ενόπλων ∆υνά-
µεων της Γαλλίας ως κίνηση διαµαρτυρίας για τις περικοπές στον 
αµυντικό προϋπολογισµό έπληξε καίρια την εναλλακτική επι-
λογή που είχε προετοιµάσει η Γαλλία για την περίπτωση στην 
οποία το Βερολίνο θα παρέπεµπε µια διαπραγµάτευση για την 
πολιτική πλαισίωση της Ευρωζώνης στις καλένδες: Η αµυντική 
συνεργασία στην Ε.Ε.-Ευρωζώνη ως πρώτο βήµα πολιτικής εµβά-
θυνσης που εκ των πραγµάτων πιέζει για την πολιτική πλαισίωση 
της ΟΝΕ και κυρίως στο όνοµα της κοινής ασφάλειας δηµιουρ-
γεί προηγούµενο παραβίασης του πλαφόν 3% στα δηµοσιονοµικά 
ελλείµµατα, όπως προβλέπει το Σύµφωνο Σταθερότητας. Απ’ ό,τι 
φαίνεται, µε τα σηµερινά δεδοµένα, τη θέση δηλαδή της γερµανι-
κής πλευράς, περισσότερα κονδύλια για την άµυνα µπορούν να δι-

ασφαλιστούν µόνο µε περικοπές σε άλλους τοµείς…

Τα δύο ερωτήµατα
Έτσι, το ερώτηµα πέραν της αόριστης θετικής τοποθέτησης της 
Μέρκελ υπέρ του ανοίγµατος µιας συζήτησης για το µέλλον της 
Ευρώπης είναι τι θα πράξει η Γερµανία για να διασφαλίσει τις 
προϋποθέσεις συνολικής διαπραγµάτευσης για το µέλλον της Ευ-
ρωζώνης.

Ποια θα είναι η επιλογή κυβερνητικού εταίρου στην περί-
πτωση που οι Χριστιανοδηµοκράτες έχουν τη δυνατότητα περισ-
σότερων του ενός σεναρίων για τη διασφάλιση κοινοβουλευτικής 
αυτοδυναµίας – το ένα η συνέχιση της συνεργασίας µε τους Σο-
σιαλδηµοκράτες και το άλλο µε τους Φιλελεύθερους; Είναι αυτο-
νόητο ότι το δεύτερο σενάριο οριοθετεί µε έναν στρατηγικό αυ-
τοπεριορισµό στην αφετηρία την εµβέλεια των αλλαγών και των 
µεταρρυθµίσεων τις οποίες το Βερολίνο θα µπορούσε να δεχτεί 
στην Ευρωζώνη.

Το δεύτερο καίριο ερώτηµα που τίθεται είναι σε ποιο πλαί-
σιο θα γίνει η διαπραγµάτευση για τις όποιες αλλαγές, προσθή-
κες και συµπληρώσεις στη λειτουργία της Ευρωζώνης. Η αναθεώ-
ρηση των Συνθηκών, ως γνωστόν, θα ήταν αδύνατη, καθώς απαιτεί 
οµοφωνία των «27». Η φόρµουλα όµως των ενισχυµένων συνερ-
γασιών, όπως προβλέπει η Συνθήκη της Λισαβόνας, λύνει τα όποια 
διαδικαστικά προβλήµατα.

Η θέση της στην Ιστορία
Αναθεώρηση των Συνθηκών ή ενισχυµένη συνεργασία; Το πρό-
βληµα δεν είναι νοµικό, θεσµικό ή συνταγµατικό, αλλά πολιτικό-
στρατηγικό: Αν το Βερολίνο θέλει επιµέρους αλλαγές που να συ-
ντηρούν το σηµερινό στάτους κβο, θα επιλέξει την αδύνατη µε τα 
σηµερινά δεδοµένα οµοφωνία των «27», αν θέλει ουσιαστική αλ-
λαγή, η ενισχυµένη συνεργασία είναι µονόδροµη επιλογή.

Αν κατανοήσουµε τις προεκλογικές σκοπιµότητες, είναι αδύ-
νατον η Μέρκελ να µην έχει πάρει τα µηνύµατα της αντισυστηµι-
κής αµφισβήτησης που εκδηλώνεται µε διαφορετικούς τρόπους 
στις χώρες-µέλη της Ε.Ε.-Ευρωζώνης.

Μετά την προβλεπόµενη τέταρτη εκλογική της πρωτιά, η κα-
γκελάριος κατά πάσα πιθανότητα δεν θα σκέφτεται την επόµενη 
επανεκλογή της αλλά τη θέση της στην Ιστορία της Γερµανίας και 
της Ευρώπης.

  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΤΡΑΠΟΥΛΑ
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Τ
η μεγάλη προσπάθεια που κατέ-
βαλε η κυβέρνηση ώστε σήμερα 
να είναι σε θέση να συζητά έξοδο 
της Ελλάδας στις αγορές περιγρά-
φει ο βουλευτής Πρέβεζας του 
ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Μπάρκας. Πα-
ράλληλα, ασκεί κριτική στη ΝΔ 

για την αντιπολιτευτική της τακτική, κατηγορώ-
ντας την για τεχνητή πόλωση.

Κατ’ αρχάς θα ήθελα να μιλήσουμε για το ζή-
τημα της εξόδου της χώρας στις αγορές ομο-
λόγων. Πώς φτάσαμε σήμερα να συζητάμε για 
κάτι τέτοιο;
Ο δρόμος για την έξοδο της χώρας στις αγορές 
ομολόγων δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα, 
ούτε έγινε τυχαία. Αντιθέτως, προέκυψε ως συνέ-
πεια της επίμονης διαπραγματευτικής προσπάθειας 
της ελληνικής κυβέρνησης. Σε αυτό το πλαίσιο, η 
συμφωνία που επετεύχθη στο Eurogroup της 15ης 
Ιουνίου 2017 σηματοδοτεί τον «οδικό χάρτη» για 
λήξη του προγράμματος τον Αύγουστο του 2018. 
Η ελληνική κυβέρνηση πέτυχε προσδιορισμέ-
νες δεσμεύσεις και όχι αόριστες υποσχέσεις σε 
ό,τι αφορά το χρέος. Η οριοθέτηση του επιπέδου 
εξυπηρέτησης του χρέους σε ετήσια βάση (έως 
15% του ΑΕΠ), σε συνδυασμό με τον προσδιορι-
σμό του ύψους των πρωτογενών πλεονασμά-
των (κοντά στο 2% μακροπρόθεσμα), καθώς και 
με την υιοθέτηση της ρήτρας ανάπτυξης, θωρα-
κίζουν τη χώρα έναντι μελλοντικών κινδύνων. 
Ακόμη, πέτυχε δύο σημαντικές εγγυήσεις για τη 
μελλοντική πορεία της χώρας: α) επικέντρωση 
του ενδιαφέροντος στην αναπτυξιακή διαδικα-
σία, στην τόνωση των επενδύσεων και στη μεί-
ωση της ανεργίας και β) δημιουργία ενός απο-
θεματικού, ενός «μαξιλαριού», για τη στήριξη της 
εξόδου στις αγορές. Επομένως, βάσει των παρα-
πάνω έχουμε, πλέον, τη δυνατότητα για βιώσιμη 
και οριστική επιστροφή στις αγορές, την οποία και 
προετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρ-
νησης με προσοχή, χωρίς βιασύνη και σε κάθε 
περίπτωση όχι για επικοινωνιακούς λόγους. Για 
να εγγυηθούμε, ουσιαστικά, ότι η Ελλάδα δεν θα 
ξαναχρειαστεί πρόγραμμα στήριξης του επίση-
μου τομέα και πρόγραμμα προσαρμογής, αλλά 
θα μπορεί να αναχρηματοδοτεί το χρέος της αυ-
τοδύναμα και με αυτόν τον τρόπο να ανακτήσει 
επιτέλους την οικονομική της κυριαρχία.

Ποια θεωρείτε ότι θα είναι τα οφέλη για τη 
χώρα αν θα μπορεί να δανείζεται από τις α-
γορές και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να 
γίνει κάτι τέτοιο;
Η δική μας ανάλυση για την έξοδο από την κρίση 
δεν εξαντλείται στις αγορές. Εμείς, πέραν της α-
ναγκαίας δημοσιονομικής εξυγίανσης, αναγκαίας 
για την έξοδο από τα μνημόνια της σκληρής επι-
τροπείας, θεωρούμε ότι ο τόπος χρειάζεται επει-
γόντως ένα σοβαρό και μελετημένο αναπτυξιακό 
σχέδιο ανασυγκρότησης. Ένα σχέδιο ανασυγκρό-
τησης, όμως, που θα έχει στο κέντρο της την ερ-
γασία και όχι τη συντριβή της εργασίας, όπως 
θέλουν οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι της ΝΔ. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση σχεδιάζει, σε συ-
νεργασία με τους αυτοδιοικητικούς και παραγω-
γικούς φορείς της χώρας, ένα παραγωγικό υπό-
δειγμα που θα βασίζεται στην παραγωγή προ-
ϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, που θα είναι ανταγωνιστικά στις διεθνείς 

Η απόφαση του Πενταμελούς 
Εφετείου Αναστολών, 
με την οποία απορρίφθηκαν 
οι αιτήσεις αναστολής 
εκτέλεσης της ποινής της 
Ηριάννας και του Περικλή, 
συνιστά μια απόφαση που 
προσβάλλει το κοινό περί 
δικαίου αίσθημα.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ

Κώστας Μπάρκας, βουλευτής Πρέβεζας του ΣΥΡΙΖΑ

αγορές, ενσωματώνοντας τη γνώση και την και-
νοτομία. Στη μετάβαση προς το νέο υπόδειγμα 
πρέπει να προσελκύσουμε άμεσες ξένες επεν-
δύσεις μακροχρόνιου ορίζοντα, αλλά και να επι-
τύχουμε ισχυρή τόνωση της εγχώριας επενδυτι-
κής δραστηριότητας με όρους διαφάνειας και με 
κίνητρα που θα λαμβάνουν υπόψη την οικονο-
μική και κοινωνική βιωσιμότητα. Στόχος είναι η 
δραστική μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία 
νέων, ποιοτικών και διατηρήσιμων θέσεων ερ-
γασίας, που θα ενισχύουν τη συμμετοχή των μι-
σθών στο εθνικό εισόδημα.

Γενικά, το τελευταίο διάστημα παρατηρείται 
μια πόλωση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολί-
τευσης για διάφορα ζητήματα, όπως ο χώρος 
της Δικαιοσύνης. Πού την αποδίδετε;
Η ΝΔ, επειδή βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο ση-
μείο σε σχέση με την αντιπολιτευτική της κριτική, 
ειδικά μετά την απόφαση του Eurogroup της 15ης 
Ιουνίου, έχει επιλέξει να φύγει από τον τομέα της 
οικονομίας. Θεωρεί ότι εκεί δεν μπορεί να αντι-
παρατεθεί αποτελεσματικά με τη σημερινή κυ-
βέρνηση. Και έχει αφήσει στην άκρη τις κατα-
στροφολογίες που συγκροτούσαν τον πολιτικό 
της λόγο για έναν ολόκληρο χρόνο. Έχει αφήσει 
πίσω της αυτού του τύπου την πολιτική κριτική 
και έχει περάσει σε μια χειρότερη. Και τι κάνει; 
Επενδύει σε μια τεχνητή πόλωση, στη στοχοποί-
ηση και στη λασπολογία απέναντι σε κυβερνητικά 
στελέχη και στη δημιουργία τεχνητών κοινωνι-
κών εντάσεων, πότε παίζοντας παιχνίδια με τη 
δημόσια υγεία, προτρέποντας τους συνδικαλιστές 
της ΔΑΚΕ στην καθαριότητα να αλλάξουν στάση 

του πολιτισμού και του αθλητισμού, θα συμβάλει 
ώστε η δυσαρμονία που προέκυψε από τη συγκε-
κριμένη απόφαση να μπορέσει να αποκατασταθεί.

Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητά εξεταστική 
επιτροπή για το ζήτημα των συνομιλιών του κ. 
Καμμένου με καταδικασθέντα. Πώς το σχολι-
άζετε;
O προπαγανδιστικός μηχανισμός της ΝΔ επιδιώ-
κει, επικοινωνιακά, μέσω της «κατασκευής» ενός 
θέματος εκ του μη όντος, να «εξουδετερώσει» τον 
αντίκτυπο που έχουν στην κοινή γνώμη οι πραγμα-
τικές αποκαλύψεις που έχουν φέρει στο φως της 
δημοσιότητας οι εξεταστικές επιτροπές της Βουλής 
αναφορικά με τα «θαλασσοδάνεια» της ΝΔ, με τα 
σκάνδαλα στον χώρο της υγείας –Novartis, ΚΕΕΛ-
ΠΝΟ, ιδιωτικοποίηση νοσοκομείου «Ερρίκος Ντυ-
νάν»–, καθώς και με άλλα σκάνδαλα που αφορούν 
τα εξοπλιστικά προγράμματα. Εμείς δεν πρόκειται 
να παίξουμε αυτό το παιχνίδι της ΝΔ, καθώς υπάρ-
χουν πολύ σοβαρότερα πράγματα για να ασχολη-
θεί το Κοινοβούλιο από το να ασχολείται με τους 
μικροπολιτικούς σχεδιασμούς του κ. Μητσοτάκη.

Για να περάσουμε στα εθνικά ζητήματα, η 
Τουρκία κλιμακώνει την προκλητικότητά της, 
τόσο για το ζήτημα της κυπριακής ΑΟΖ όσο και 
για τα ελληνοτουρκικά. Ποια στάση θεωρείτε 
ότι πρέπει να τηρήσει η κυβέρνηση;
Η κλιμάκωση της στάσης της Τουρκίας οφείλεται, 
κατά κύριο λόγο, στο Κυπριακό. Και, όπως γνωρί-
ζετε, οι πρόσφατες συνομιλίες στην Ελβετία για την 
επίλυσή του κατέρρευσαν εξαιτίας της τουρκικής 
αδιαλλαξίας. Την ίδια στιγμή η ελληνική κυβέρ-
νηση στηρίζει το αναφαίρετο δικαίωμα της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας να αξιοποιήσει όπως επι-
θυμεί όλα τα δικαιώματα, που απορρέουν από το 
Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας, ανα-
φορικά με το ζήτημα της κυπριακής ΑΟΖ. Η στρα-
τηγική μας και οι συμμαχίες που έχουμε οικοδο-
μήσει στο διεθνές περιβάλλον, σε συνδυασμό με 
την ψυχραιμία και τη σύνεση που χαρακτηρίζουν 
την ελληνική εξωτερική πολιτική, προασπίζουν με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα συμφέροντα των 
Ελλήνων πολιτών έναντι οποιασδήποτε απειλής 
και παράνομης διεκδίκησης. Σε κάθε περίπτωση, 
η χώρα μας αποτελούσε και εξακολουθεί να α-
ποτελεί φάρο δημοκρατίας, ασφάλειας και στα-
θερότητας στη ΝΑ Μεσόγειο.

«Έχουμε, πλέον, τη δυνατότητα 
για βιώσιμη και οριστική επιστροφή 

στις αγορές»

για να συνεχιστεί η απεργία εν μέσω πρωτοφα-
νούς καύσωνα και ενώ τα αιτήματά τους είχαν 
ικανοποιηθεί, πότε προκαλώντας συγκέντρωση 
αστυνομικών στην πλατεία Εξαρχείων και ευελ-
πιστώντας να μετατραπεί μια περιοχή της Αθή-
νας σε πεδίο μάχης και πότε ξαναπαίζοντας το χι-
λιοπαιγμένο έργο δήθεν κυβερνητικών παρεμ-
βάσεων στον χώρο της Δικαιοσύνης. Αυτή είναι 
η πραγματικότητα. Ωστόσο, δεν θα τα καταφέρει, 
γιατί ο ελληνικός λαός έχει μνήμη και δεν «μα-
σάει κουτόχορτο». Όσο κι αν δεν αρέσει στην α-
ξιωματική αντιπολίτευση, αυτή η κυβέρνηση θα 
βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια και την κρίση, 
με την κοινωνία «όρθια».

Μιλώντας για τον χώρο της Δικαιοσύνης, θα 
ήθελα το σχόλιό σας για την απόφαση του Πε-
νταμελούς Εφετείου Αναστολών για την Η-
ριάννα…
Η απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αναστο-
λών, με την οποία απορρίφθηκαν οι αιτήσεις α-
ναστολής εκτέλεσης της ποινής της Ηριάννας και 
του Περικλή, συνιστά μια απόφαση που προσβάλ-
λει το κοινό περί δικαίου αίσθημα. Ουσιαστικά, 
τη στιγμή που άλλοι καταδικασμένοι για πράξεις 
πολύ μεγάλης κοινωνικής απαξίας έχουν θεω-
ρηθεί άξιοι του ευεργετήματος της αναστολής, σε 
δύο νέα παιδιά δεν θεωρήθηκε ότι μπορούν να 
κάνουν χρήση αυτού του ευεργετήματος και σή-
μερα εξακολουθούν να βρίσκονται στη φυλακή. 
Ωστόσο, πιστεύω ότι το κίνημα συμπαράστασης 
που αναπτύχθηκε το τελευταίο χρονικό διάστημα, 
αποτελούμενο από πολιτικές οργανώσεις, ανθρώ-
πους από τον χώρο των γραμμάτων, των τεχνών, 



www.freesunday.gr 0723.07.2017

ανάλυση
www.kyrtsos.gr  George Kirtsos   @GiorgosKyrtsos

ΜΕ ΕΝΑ ΚΛΙΚ ΣΤΗ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΓΙΏΡΓΟΥ ΚΥΡΤΣΟΥ

Με τον κ. Γεωργίου συναντήθηκαν οι δρό-
μοι μας σε συνεδρίαση της Επιτροπής 
Οικονομικών και Νομισματικών Υπο-
θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Θέμα της συγκεκριμένης συνεδρίασης 

ήταν η αξιοπιστία των στατιστικών στοιχείων της ΕΛΣΤΑΤ, 
από την οποία εξαρτιόταν σε μεγάλο βαθμό η σωστή εφαρ-
μογή του ελληνικού προγράμματος. Γενική ήταν η εκτί-
μηση ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της από το 2010 την 
περίοδο των greek statistics και πως εφαρμόζονται πλήρως 
οι κανόνες της Eurostat για τον σωστό υπολογισμό και την 
εκτίμηση βασικών οικονομικών στοιχείων.

Στη διάρκεια της συνεδρίασης παρενέβη, με τηλεδιά-
σκεψη, ο κ. Γεωργίου, στέλεχος του ΔΝΤ που ανέλαβε τη 
διοίκηση της ΕΛΣΤΑΤ λίγο πριν από το πέρασμα στη φάση 
των προγραμμάτων-μνημονίων, για να υποστηρίξει ότι είναι 
θύμα πολιτικών-δικαστικών διώξεων και κινδυνεύει με πο-
λυετή φυλάκιση στην Ελλάδα.

Οι θέσεις των θεσμών
Αισθάνθηκα, ως μέλος της Επιτροπής, την ανάγκη να στη-
ρίξω, στο μέτρο του δυνατού, την εικόνα της Ελλάδας, πήρα 
τον λόγο και εξήγησα ότι αν και οι διώξεις σε βάρος του κ. 
Γεωργίου είναι απαράδεκτες, οι πιθανότητες να καταλήξει 
σε κάποια ελληνική φυλακή είναι ελάχιστες έως ανύπαρ-
κτες. Η παρέμβασή μου ηρέμησε κάπως τα πράγματα 
αλλά και σε αυτή τη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικο-
νομικών και Νομισματικών Υποθέσεων υπογραμμί-
στηκαν οι βασικές θέσεις των ευρωπαϊκών θεσμών 
για το ζήτημα.

Πρώτον, ο κ. Γεωργίου έκανε πολύ καλή δου-
λειά ως επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ. Δεύτερον, τα 
βασικά στατιστικά στοιχεία είναι από το 2010 α-
πόλυτα αξιόπιστα και η συλλογή και εκτίμησή 
τους γίνεται με βάση τις ευρωπαϊκές προδιαγρα-
φές και τη Eurostat. Τρίτον, η ελληνική Δικαιο-
σύνη και η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβουν για 
να ενισχυθούν η ανεξαρτησία της ΕΛΣΤΑΤ και η 
εμπιστοσύνη των ευρωπαϊκών θεσμών στις ελληνι-
κές αρχές σε ό,τι αφορά τη σωστή εφαρμογή του τρί-
του προγράμματος-μνημονίου.

Στην πορεία προς το κλείσιμο της δεύτερης αξιολό-
γησης του τρίτου προγράμματος-μνημονίου υπήρξε νέα 
παρέμβαση των ευρωπαϊκών θεσμών υπέρ του κ. Γεωργίου 
και ζητήθηκε να αναλάβει το ελληνικό Δημόσιο τα δικα-
στικά του έξοδα, με το σκεπτικό ότι, εφόσον βρίσκεται α-
ντιμέτωπος με ένα δικομανές σύστημα εξουσίας και ζει και 
εργάζεται στις ΗΠΑ, μπορεί τελικά να οδηγηθεί σε επαγ-
γελματικό και οικονομικό αδιέξοδο εξαιτίας της διαδικα-
σίας που ακολουθείται.

Πρόκειται για μία ταπεινωτική για την ελληνική κυβέρ-
νηση παρέμβαση, η οποία θα μπορούσε να έχει αποτραπεί 
εάν είχε ρυθμιστεί το ζήτημα, για να βγει από τα… προαπαι-
τούμενα της ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης του 
τρίτου προγράμματος-μνημονίου.

Πολιτικός διχασμός
Εκεί που φάνηκε ότι η εκκρεμότητα με τον κ. Γεωργίου πή-
γαινε προς τακτοποίηση, ήρθε η πρωτοβουλία της εισαγγε-
λέως του Αρείου Πάγου κ. Δημητρίου να αναπαραγάγει το 
αδιέξοδο. Η κ. Δημητρίου επαναφέρει ενώπιον της Δικαι-
οσύνης το θέμα για επανεξέταση, ασκώντας αναίρεση κατά 
του απαλλακτικού βουλεύματος με το οποίο είχε κριθεί ότι 
ο πρώην επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ δεν βαρύνεται με το κα-
κούργημα της ψευδούς βεβαίωσης. Υποτίθεται ότι ο κ. Γε-
ωργίου μεθόδευσε τη διόγκωση του δημοσιονομικού ελ-
λείμματος του 2009, διευκολύνοντας έτσι την αναγκαστική 
ένταξη της Ελλάδας στο πρώτο πρόγραμμα-μνημόνιο.

Πρόκειται για τη δεύτερη αναίρεση που ασκείται από 
την εισαγγελία του ανώτατου δικαστηρίου για την υπόθεση 

ΥΠΌΘΕΣΗ ΓΕΩΡΓΊΌΥ: 
ΜΊΑ ΠΌΛΊΤΊΚΗ ΦΑΡΣΑ 
ΜΕ ΤΕΡΑΣΤΊΌ ΚΌΣΤΌΣ 

ΓΊΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  ΤΌΥ ΕΥΡΩΒΌΥΛΕΥΤΗ ΤΗΣ ΝΔ 
ΓΊΩΡΓΌΥ ΚΥΡΤΣΌΥ

Αυτοί που την κρατάνε 
σκόπιμα ανοιχτή παίζουν 
πολιτικά παιχνίδια.

Με πρωτοβουλία της εισαγγελίας του Αρείου 
Πάγου ανοίγει ξανά ένα θέμα που έπρεπε να 
είχε κλείσει οριστικά.

Όσο ενισχύεται η εντύπωση μεταξύ των 
Ευρωπαίων εταίρων ότι ο κ. Γεωργίου γνωρίζει 
πολιτικές, δικαστικές διώξεις, τόσο πιο 
αυστηρή θα γίνεται η εφαρμογή του τρίτου 
προγράμματος-μνημονίου.

και έτσι το ζήτημα της υποτιθέμενης σκόπιμης διόγκωσης 
του δημοσιονομικού ελλείμματος από τον κ. Γεωργίου θα ε-
πανακριθεί από το Εφετείο Αθηνών.

Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονται διάφοροι αρμόδιοι 
την περίπτωση του κ. Γεωργίου αναδεικνύει τον πολιτικό δι-
χασμό της μνημονιακής περιόδου. Από τη μια θεωρούμε α-
ναγκαία την εφαρμογή των προγραμμάτων-μνημονίων, γι’ 
αυτό και τα υπογράφουν όλες οι κυβερνήσεις ανεξάρτητα 

από τα ιδεολογικά και πολιτικά χαρακτηριστικά τους, και 
από την άλλη έχει επικρατήσει η άποψη σε ένα σημαντικό 
τμήμα των στελεχών του χώρου της πολιτικής, της διοίκησης 
και της Δικαιοσύνης ότι μπορεί να είμαστε θύματα μιας δι-
εθνούς συνωμοσίας που προκάλεσε χωρίς ουσιαστικό λόγο 
την ένταξή μας στο πρώτο πρόγραμμα-μνημόνιο και στην 
οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο ο εκ του ΔΝΤ προερχόμενος 
κ. Γεωργίου.

Η σκληρή αλήθεια
Η αλήθεια είναι σκληρή σε ό,τι αφορά την ένταξή μας στο 
πρόγραμμα-μνημόνιο τον Μάιο του 2010 και οι θεωρίες συ-
νωμοσίας καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματικότητα.

Πρώτον, σε πρόγραμμα-μνημόνιο εντάχθηκαν η Ιρλαν-
δία, η Πορτογαλία, η Κύπρος και άτυπα η Ισπανία, παρά το 
γεγονός ότι είχαν πολύ μικρότερο πρόβλημα δημοσιονομι-
κού ελλείμματος, ελλείμματος στο ισοζύγιο τρεχουσών συ-
ναλλαγών και υπερχρέωσης του Δημοσίου απ’ ό,τι η Ελλάδα. 
Εξαιτίας των συνεπειών της διεθνούς χρηματοπιστωτικής 
κρίσης του 2008 έγινε πρακτικά αδύνατη η χρηματοδότησή 
τους από τις αγορές και γι’ αυτό χρειάστηκε να καλυφθεί το 
κενό με ειδικά δανειακά προγράμματα, τα οποία συνόδευαν 
αυστηροί όροι, διατυπωμένοι σε μνημόνια.

Δεύτερον, το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ελλάδας είχε 
χαρακτηριστεί υπερβολικό και είχε υπολογιστεί γύρω στα ε-
πίπεδα-ρεκόρ του 15% του ΑΕΠ για το 2009, προτού αναλάβει 
ο κ. Γεωργίου τις αρμοδιότητές του στην ΕΛΣΤΑΤ και ασχο-

ληθεί με το θέμα. Είναι γεγονός ότι άρχισαν να εφαρμόζο-
νται με μεγαλύτερη αυστηρότητα οι κανόνες για τον υπο-
λογισμό του δημοσιονομικού ελλείμματος και του χρέους 
του ελληνικού Δημοσίου και αυτή ήταν μία απόλυτα φυ-
σική εξέλιξη μετά από μια περίοδο κατά την οποία κυ-
ριάρχησαν τα λεγόμενα greek statistics. Οι Ευρωπαίοι 
αρμόδιοι, μεταξύ των οποίων και ο τότε πρόεδρος του 
Eurogroup και σημερινός πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ε-
πιτροπής κ. Γιούνκερ, πέρασαν από τη χαλαρότητα στην 
αυστηρότητα, για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να 

προστατεύσουν, στο μέτρο του δυνατού, την αξιοπιστία 
των ευρωπαϊκών θεσμών.

Τρίτον, οι υπολογισμοί της ΕΛΣΤΑΤ πριν, κατά τη διάρ-
κεια της διοίκησης Γεωργίου και μετά ελέγχθηκαν κατ’ επα-

νάληψη από τη Eurostat και θεωρούνται αξιόπιστοι, παρά ορι-
σμένες εκκρεμότητες που παραμένουν σε ό,τι αφορά τη διαδι-
κασία που ακολουθείται και οι οποίες είναι τεχνικής φύσεως. 
Επομένως, στην αντίληψη των Ευρωπαίων εταίρων το σύστημα 
εξουσίας που καταδιώκει τον κ. Γεωργίου θέτει σε αμφισβή-
τηση τους υπολογισμούς στους οποίους στηρίζεται το τρίτο 
πρόγραμμα-μνημόνιο και υπονομεύει την ευρωπαϊκή αξιοπι-
στία της Ελλάδας, εφόσον ενισχύονται οι φόβοι ορισμένων Ευ-
ρωπαίων εταίρων για διπλό πολιτικό παιχνίδι σε ό,τι αφορά την 
αναγκαία προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας.

Επομένως, αυτοί που επιμένουν να ταλαιπωρούν τον κ. 
Γεωργίου ουσιαστικά ταλαιπωρούν την Ελλάδα, ανεβάζο-
ντας το κοινωνικό κόστος των μέτρων που εφαρμόζονται και 
περιορίζοντας την οικονομική αποτελεσματικότητά τους. Υ-
ποτίθεται ότι η μετατροπή της υπόθεσης Γεωργίου σε πο-
λιτικό-δικαστικό σίριαλ με άγνωστη κατάληξη δίνει πολι-
τικούς πόντους στους «εθνικά υπερήφανους», οι οποίοι α-
ποδίδουν τη χρεοκοπία του ελληνικού Δημοσίου σε διεθνή 
συνωμοσία εις βάρος μας, και «δικαιώνουν» διάφορους ε-
πιτήδειους που προσπαθούν να παντρέψουν την καραμαν-
λική πολιτική παράδοση με τις αντικαραμανλικές επιλογές 
στις οποίες βασίζεται η στρατηγική του ΣΥΡΙΖΑ. Όλα αυτά 
θα ήταν ίσως διασκεδαστικά από πολιτική άποψη εάν δεν 
οδηγούσαν στην αντίδραση των Ευρωπαίων εταίρων, στην 
κατεύθυνση της αυστηρότερης εφαρμογής του τρίτου προ-
γράμματος-μνημονίου, με πρόσθετα μέτρα, τα οποία πηγαί-
νουν πέρα από τη λήξη του, προκειμένου να υπάρξουν νέες 
εγγυήσεις που θα αντισταθμίσουν την έλλειψη αξιοπιστίας 
της ελληνικής πλευράς.



www.freesunday.gr08 23.07.2017

ρεπορτάζ

Σχεδόν 400 εκατ. ευρώ διέθεσε την περίοδο 2015-2016 η διεύθυνση Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) για την αντιµετώπιση των 
προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν στην Ελλάδα από τις προσφυγικές ροές, όπως προκύ-

πτει από τις επίσηµες ανακοινώσεις των κατανοµών των χρηµάτων.

Φάση Πρώτη: Επείγουσα χρηµατοδότηση, εκατ. 181
Από αυτά τα χρήµατα, περίπου 181 εκατ. ευρώ ξεκίνησαν να δίνονται από τον Ιανουάριο του 2015 ως 
επείγουσα χρηµατοδότηση από το Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ενσωµάτωσης και το Ταµείο 
Εσωτερικής Ασφάλειας.

Η πρώτη εισροή έγινε στις 20 Ιανουαρίου 2015, λίγες ηµέρες πριν από τις εκλογές, και αφο-
ρούσε 1,18 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της Ελληνικής Υπηρεσίας Ασύλου και την παροχή κινη-
τών µονάδων ασύλου σε τέσσερα νησιά κοντά στα σύνορα.

Η τελευταία ροή αυτής της χρηµατοδότησης έγινε στις 18 Μαρτίου 2016 και αφορούσε ποσό 6,6 
εκατ. ευρώ για την άµεση παροχή στέγης και διαµονής και υπηρεσιών υγείας στα hot spots και απο-
δέκτης ήταν το υπουργείο Άµυνας.

Από αυτά τα 181 εκατ. ευρώ, τα 72 εκατ. πέρασαν µέσα από ελληνικούς δηµόσιους φορείς (υ-
πουργείο Άµυνας, Λιµενικό, υπηρεσίες υποδοχής και ασύλου, αστυνοµία κ.λπ.) και τα υπόλοιπα 
µέσω της Ύπατης Αρµοστείας του ΟΗΕ και του ∆ιεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης.

Φάση ∆εύτερη: Χρηµατοδότηση µέσω ΜΚΟ, εκατ. 192
Έναν µήνα µετά την τελευταία εισροή της 18ης Μαρτίου 2016, στις 19 Απριλίου 2016, ήρθε στην 
Αθήνα ο επίτροπος Ανθρωπιστικής Βοήθειας και ∆ιαχείρισης Κρίσεων Χρήστος Στυλιανίδης και υ-
πέγραψε τα πρώτα συµβόλαια της δεύτερης φάσης, τα οποία, όπως είχε διευκρινίσει, αφορούσαν 83 
εκατ. ευρώ επιπλέον των 181 εκατ. ευρώ της πρώτης φάσης και των 509 εκατ. ευρώ που ήδη είχαν δι-
ατεθεί στην Ελλάδα για το Ελληνικό Εθνικό Πρόγραµµα 2014-2020.

Τα συµβόλαια έγιναν µε την Ύπατη Αρµοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR), τη ∆ι-
εθνή Συνοµοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ηµισελήνου και έξι µεγάλες ΜΚΟ. 
Με αυτά τα συµβόλαια διατέθηκαν τα πρώτα 83 εκατ. ευρώ για τις δράσεις των οκτώ αυτών οργανώ-
σεων στην Ελλάδα, οι οποίες, όπως ανέφερε ο επίτροπος, ήταν σε συνεργασία µε ελληνικές ΜΚΟ, 
που είχαν την αναγκαία τοπική γνώση.

Αυτά τα πρώτα συµβόλαια αφορούσαν:

Σχεδόν 400 εκατ. ευρώ διέθεσε η Ευρώπη για την 
αντιµετώπιση των προσφυγικών ροών στην Ελλάδα 
τη διετία 2015-2016, αλλά ο λογαριασµός δεν έχει 
γίνει ακόµη.

  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΤΗΣ

ΜΙΣΟ ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΜΠΑΙΝΕ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
ΤΗ ∆ΙΕΤΙΑ 2015-2016

Ανθρωπιστικός Εταίρος Χρηµατο-
δότηση

∆ιάρκεια Είδος ∆ράσης

Ύπατη Αρµοστεία €25 εκατ. 9 µήνες
50.000 ωφελούµενοι σε 15 δοµές µε τεχνική και 

υλική βοήθεια (τρόφιµα και ρουχισµός), υγιεινή 
και προστασία ιδιαίτερα στα ασυνόδευτα παιδιά

Ερυθρός Σταυρός €15 εκατ. 10 µήνες
44.000 πρόσφυγες ωφελούµενοι σε βασικές 

ανάγκες και υγιεινή, ψυχολογική στήριξη και 
επανένωση οικογενειών

∆ανικό Συµβούλιο για 
Πρόσφυγες

€8 εκατ. 9 µήνες 7.500 ωφελούµενοι στους ίδιους τοµείς σε 5 
δοµές

∆ιεθνής Επιτροπή ∆ιά-
σωσης

€10 εκατ. 10 µήνες Πολυθεµατική βοήθεια και τροφοδοσία σε 
16.000 άτοµα

Σώστε τα Παιδιά €7 εκατ. 12 µήνες Προστασία στα παιδιά και σε ασυνόδευτους 
νέους

OXFAM €6 εκατ. 12 µήνες

Υγιεινή για 3.000 άτοµα και αυξηµένη πρό-
σβαση σε υπηρεσίες για άλλους 2.750 κυ-
ρίως στα δυτικά, τροφή για 3.000 άτοµα κυ-
ρίως στον Βορρά. Απαραίτητα είδη για 3.000 
ανθρώπους µαζί µε είδη πρώτης ανάγκης για 
τον χειµώνα

ASB Arbeiter-
Samariter-Bund €5 εκατ. 12 µήνες

Παροχή στέγης, βασικών υπηρεσιών και νο-
µική στήριξη για 1.500 ωφελούµενους στη 
Θεσσαλονίκη

Γιατροί του Κόσµου €7 εκατ. 12 µήνες Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας και ψυχολο-
γικής στήριξης για 18.000 πρόσφυγες

Όπως προκύπτει από τους αριθµούς, τα προγράµµατα αφορούσαν τον αριθµό των προσφύγων 
που ενδεχοµένως ήταν στην Ελλάδα τότε, αλλά πολύ σύντοµα, τον Ιούλιο του 2016, είχαν καταγρα-
φεί συνολικά 45.000 άτοµα, αν και οι επίσηµοι αριθµοί έκαναν λόγο για 60.000.

Την προηγούµενη δε εβδοµάδα παραδόθηκαν οι πρώτοι 156 οικίσκοι της ASB για περίπου 500 
άτοµα, από τα 1.500 που προβλεπόταν στο πρόγραµµα.

Λίγο καιρό αργότερα δόθηκε στη δηµοσιότητα το συνολικό πρόγραµµα χρηµατοδότησης της 
ECHO για τις ΜΚΟ στην Ελλάδα, το οποίο ανέβαζε τον προϋπολογισµό στα 191.920.000 ευρώ και 
στο οποίο, εκτός από τις αρχικές ΜΚΟ, είχαν προστεθεί µία ακόµη βρετανική, η MCE, το Νορβη-
γικό Συµβούλιο για τους Πρόσφυγες (NRC), η γερµανική CARE, η ελβετική Γη των Ανθρώπων 
(TdH) και το αµερικανικό παράρτηµα της UNICEF.

Ο συνολικός πίνακας έχει ως εξής:

Ανθρωπιστικός Εταίρος Χ ρ η µ α τ ο -
δότηση

Είδος ∆ράσης

Ύπατη Αρµοστεία €65 εκατ. Πολυθεµατική βοήθεια (3 εκατ., ειδικά 
για τη Χίο)

∆ιεθνής Οµοσπονδία Ερυθρού Σταυ-
ρού και Ερυθράς Ηµισελήνου

€17 εκατ. Άµεση απάντηση στην ανθρωπιστική 
κρίση

∆ανικό Συµβούλιο για Πρόσφυγες €14,87 εκατ.
Παροχή προστατευµένου περιβάλλο-

ντος και διασφάλιση της ανθρώπινης α-
ξιοπρέπειας

∆ιεθνής Επιτροπή ∆ιάσωσης €16,5 εκατ. Παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής βο-
ήθειας στους αιτούντες άσυλο

Σώστε τα Παιδιά €7 εκατ. Προστασία στα παιδιά και σε ασυνόδευ-
τους νέους

OXFAM €6 εκατ. Άµεση βοήθεια σε πρόσφυγες 
ASB Arbeiter-Samariter-Bund €6,8 εκατ. Παροχή στέγης
Γιατροί του Κόσµου €7 εκατ. Παροχή υπηρεσιών υγείας 
CARE €3,5 εκατ. Κάλυψη βασικών αναγκών
∆ιεθνής Οργανισµός Μετανάστευσης €17,8 εκατ. Προστασία προσφύγων και µεταναστών

MCE €6,25 εκατ.
Παροχή χρηµάτων για τις ανθρωπιστι-

κές ανάγκες προσφύγων και µεταναστών 
που δεν είχαν προβλεφθεί

Νορβηγικό Συµβούλιο για Πρόσφυ-
γες

€11 εκατ. Παροχή βοήθειας σε ευάλωτες οµάδες 
σε καταυλισµούς 

Γη των Ανθρώπων €4,7 εκατ. Παροχή εκπαίδευσης και προστασίας 
σε παιδιά

UNICEF US €8,5 εκατ. Παροχή εκπαίδευσης και προστασίας 
σε παιδιά και στις οικογένειές τους

Συµπεράσµατα
Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τη διετία 2015-2016 µόνο από την ECHO διατέθηκαν στην Ελλάδα περί-
που 382 εκατ. ευρώ, δηλαδή κάτι παραπάνω από µισό εκατοµµύριο την ηµέρα.

Για όλες αυτές τις οργανώσεις η Ελλάδα τη διετία 2015-2016 (http://ec.europa.eu/echo/files/funding/
agreements/agreements_2016.pdf) αποτέλεσε το πεδίο µιας εξαιρετικά έντονης, αλλά καινούργιας γι’ 
αυτούς δραστηριότητας, η οποία ήταν απρόβλεπτη, καθώς για το 2015 (http://ec.europa.eu/echo/files/
funding/agreements/agreements_2015.pdf) είχε προβλεφθεί µόλις ένα πρόγραµµα, συνολικής αξίας 1 
εκατ. ευρώ, και συγκεκριµένα ένα πρόγραµµα της αµερικανικής UNICEF, για να προωθηθούν παιδιά και 
νέοι µε έµπνευση, ενώ το 2014 δεν υπήρχε κανένα πρόγραµµα για την Ελλάδα.

Αυτή όµως η δραστηριότητα ενίσχυσε και τα δικά τους οικονοµικά, καθώς ένα ποσοστό από τα χρή-
µατα που διέθεσε η ECHΟ, της τάξης σε κάποιες περιπτώσεις µέχρι και 20%, κατευθύνθηκε στα δικά 
τους ταµεία, στις χώρες λειτουργίας τους, για τα συνολικά λειτουργικά τους έξοδα. ∆ηλαδή περίπου 50 
εκατ. ευρώ από τα συνολικά 300 εκατ. ευρώ που διαχειρίστηκαν αυτές οι ΜΚΟ δεν έµειναν στην Ελλάδα.

Πολλές από αυτές τις οργανώσεις προσέλαβαν και προσωπικό στην Ελλάδα, καλά αµειβόµενο µε 
βάση τα ελληνικά δεδοµένα, αλλά σε πολύ χαµηλότερα κόστη από αυτά των δικών τους χωρών. Μέχρι 
στιγµής ελάχιστες είναι οι περιπτώσεις που Έλληνες κατέλαβαν διευθυντικές θέσεις, ενώ πολλές είναι 
οι περιπτώσεις που οργανώσεις επηρεάστηκαν από κυβερνητικές παροτρύνσεις για προσλήψεις κοµµα-
τικών φίλων.

Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, οι κεντρικές κατευθύνσεις που από τις µητρικές οργανώσεις δόθηκαν 
στα ελληνικά παραρτήµατα, που έχουν εγγραφεί στη ∆ΟΥ ΦΑΕ των ανώνυµων εταιρειών, ήταν να τηρούν 
τους κανόνες της Ε.Ε. για αναθέσεις µε διαγωνισµό.

Έχουν καταγραφεί όµως πολλές περιπτώσεις που έγιναν απευθείας αναθέσεις, µε την επίκληση επεί-
γουσας ανάγκης, που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν και σε πολλές από αυτές οι εργολάβοι ήταν εταιρείες οι 
οποίες, όπως δηλώνουν στελέχη των οργανώσεων που θέλουν να διατηρήσουν την ανωνυµία τους για ευ-
νόητους λόγους, είχαν εµµέσως πλην σαφώς προωθηθεί από κρατικούς ή κυβερνητικούς κύκλους.
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συνέντευξη

Τη λειτουργία του Μητρώου Στελεχών της ΝΔ, αλλά και τις 
στοχεύσεις του κόμματος μέσα από τη συγκεκριμένη δι-
αδικασία, εξηγεί η διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού 
της ΝΔ Ρεβέκκα Πιτσίκα.

Κατ’ αρχάς, τι είναι το Μητρώο Στελεχών της ΝΔ;
Το Μητρώο Στελεχών είναι ένα επιπλέον κανάλι προσέλκυσης και 
άντλησης υποψηφίων, άξιων ανθρώπων από την κοινωνία. Στην 
πραγματικότητα, αποτελεί τη γέφυρα μεταξύ κοινωνίας και πολι-
τικής, καθώς δίνει τη δυνατότητα στον καθέναν να επισκεφθεί τη 
διαδικτυακή πλατφόρμα ananeosi.gr, να υποβάλει το βιογραφικό 
του και στη συνέχεια, περνώντας μέσα από μια διαδικασία αξιολό-
γησης, να ενταχθεί ως πολιτικό στέλεχος στους κόλπους της ΝΔ. Ο 
στόχος είναι από εκεί να αντλήσουμε είτε υποψηφίους που θα μπο-
ρούσαν να στελεχώσουν τα ψηφοδέλτια είτε υποψηφίους για θέ-
σεις της «επόμενης μέρας». Να μην ξεχνάμε ότι θα χρειαστεί ένας 
σημαντικός αριθμός στελεχών για τη στιγμή που ο Κυριάκος Μη-
τσοτάκης θα γίνει πρωθυπουργός και ο ίδιος, ως υπεύθυνος κυ-
βερνήτης, φροντίζει από τώρα, έγκαιρα, να γεμίσει αυτή τη δεξα-
μενή με ανθρώπους που έχουν εμπειρία, γνώσεις και τεχνογνω-
σία από τον ιδιωτικό τομέα.

Υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να εγγραφεί κάποιος στο 
Μητρώο; Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής;
Δεν υπάρχει καμία απολύτως προϋπόθεση. Είναι μια πλατφόρμα 
ανοιχτή στον καθέναν να υποβάλει το βιογραφικό του, να απαντή-
σει σε κάποιες ερωτήσεις πολιτικής σκέψης, αν θέλει –προαιρε-
τικά και μόνο– μπορεί να αναρτήσει και ένα βίντεο, και από κει 
και πέρα αρχίζει η διαδικασία. Εξετάζουμε κάθε βιογραφικό με 
ιδιαίτερη προσοχή. Κάθε βιογραφικό για μας είναι μοναδικό. Κι 
αυτό διότι απεικονίζει το ενδιαφέρον ενός πολίτη να συμμετάσχει 
στην πολιτική. Άρα κοιτάζουμε το βιογραφικό και στη συνέχεια, α-
νάλογα με την εμπειρία και τη γνώση του υποψηφίου, αλλά και 
με την πληρότητα της αίτησης –και το τονίζω αυτό, όσο πιο πλή-
ρης είναι μια αίτηση, τόσο καλύτερη εικόνα έχουμε για τον υπο-
ψήφιο–, αποφασίζεται το επόμενο βήμα. Αυτό μπορεί να είναι μια 
συνέντευξη ή συμμετοχή σε κάποιες ομάδες εργασίας. Μέσα από 
αυτά παίρνουμε πληροφόρηση για τον τρόπο σκέψης και δράσης 
του υποψηφίου. Το πολύ σημαντικό είναι –και μιλώ για την περί-
πτωση που ο υποψήφιος θα περάσει συνέντευξη, το οποίο, τονίζω, 
δεν είναι απαραίτητο, δεν σημαίνει ότι όποιος στέλνει βιογραφικό 
θα περάσει συνέντευξη, αλλά όποιος στέλνει βιογραφικό θα συμ-
μετέχει στη διαδικασία– ότι ως αξιολογητές στη συνέντευξη συμ-
μετέχουν πολιτικοί, αλλά και άνθρωποι από τον ακαδημαϊκό χώρο 
και στελέχη της αγοράς με ιδιαίτερη εμπειρία στον τομέα του αν-
θρώπινου δυναμικού. Άρα είναι μια διαδικασία απόλυτα αντικει-
μενική, απόλυτα διασφαλισμένη από κάθε πλευρά, με συγκεκρι-

Ήδη υπάρχουν κάποια στελέχη 
τα οποία, τελώντας υπό διαρκή 
διαδικασία αξιολόγησης, θα 
μπορούσαν άνετα να διεκδικήσουν 
θέσεις στα ψηφοδέλτια. Προφανώς 
τα ψηφοδέλτια δεν έχουν 
«κλειδώσει», είναι απόφαση 
του προέδρου, αλλά υπάρχουν 
ήδη στελέχη ικανότατα για να 
διεκδικήσουν θέση σε αυτά.

«Το Μητρώο Στελεχών 
αποτελεί τη γέφυρα 
μεταξύ κοινωνίας και 
πολιτικής»

Ρεβέκκα Πιτσίκα, διευθύντρια 
Ανθρώπινου Δυναμικού της ΝΔ

μένα κριτήρια και συγκεκριμένη δομή. Από τη στιγμή που θα ο-
λοκληρωθεί η διαδικασία της συνέντευξης, και πάλι οι υποψήφιοι 
θα ενταχθούν σε ομάδες εργασίας, στους τομείς της ΝΔ, καθένας 
ανάλογα με τις ικανότητές του.

Έχετε κάποια εικόνα σχετικά με το προφίλ των ανθρώπων που 
επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο; Επίσης, πόσες αιτήσεις 
έχετε λάβει ως τώρα;
Αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις είναι περίπου 3.000. Όσο για το προφίλ 
των ανθρώπων, είναι ηλικίας 42 έως 45 ετών με περίπου δέκα 
χρόνια εργασιακή εμπειρία, σε ποσοστό άνω του 80% είναι οικονο-
μικά ενεργοί και σε ποσοστό άνω του 50% έχουν και μεταπτυχιακό. 
Όμως το πιο σημαντικό κριτήριο είναι η πορεία του κάθε υποψη-
φίου. Πέρα από πτυχία και μεταπτυχιακά, που σαφώς χρειάζονται, 
έχουμε δει και πολλούς άξιους ανθρώπους, επιτυχημένους επαγ-
γελματίες στον τομέα τους, που ενδεχομένως να μην έχουν κάποιο 
δυνατό πτυχίο αλλά να έχουν επιτυχημένη πορεία, γιατί έχουν συ-
γκεκριμένες δεξιότητες που τους χαρακτηρίζουν.

Όσον αφορά τα παλαιότερα στελέχη της ΝΔ, θα πρέπει κι αυτά 
να εγγραφούν στο Μητρώο;
Όσον αφορά τα εκλεγμένα στελέχη –βουλευτές, μέλη της Πολιτι-
κής Επιτροπής κ.λπ.–, δεν υπάρχει καμία ανάγκη να εγγραφούν στο 
Μητρώο, διότι έχουν εκλεγεί, άρα η αξιολόγησή τους θα γίνει από 
αυτούς που τους έχουν εκλέξει. Όσον αφορά τα άλλα στελέχη, το 
Μητρώο είναι μια ανοιχτή διαδικασία, στην οποία ο καθένας είναι 
ελεύθερος να συμμετάσχει.

Η ΝΔ τι επιδιώκει μέσα από τη διαδικασία του Μητρώου Στε-
λεχών;
Επιδιώκει να αντλήσει υποψηφίους που θα μπορούσαν να στελε-
χώσουν κάποιο ψηφοδέλτιο, διευρύνοντας τη βάση της, λειτουρ-
γώντας σαν ένα συμπληρωματικό κανάλι, παράλληλα με τα άλλα 
κανάλια της ΝΔ. Επίσης, επιδιώκει να αντλήσει ικανά στελέχη που 
θα συμβάλουν στη διακυβέρνηση, που θα συμβάλουν στη στελέ-
χωση θέσεων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, οπουδήποτε μπο-
ρεί να υπάρχει ανάγκη.

Θεωρείτε ότι το Μητρώο Στελεχών θα μπορούσε να υποκατα-
στήσει άλλες πηγές παραγωγής πολιτικών στελεχών, όπως ο 
συνδικαλισμός ή τα think tanks;
Σε καμία περίπτωση. Ας μην ξεχνάμε ότι στην κοινωνία και στην 
πραγματική οικονομία, ακόμα και σε μια εταιρεία, θα ήταν σαν να 
λέμε ότι έχουμε μόνο μια πηγή από την οποία προσελκύουμε και 
αξιολογούμε υποψηφίους. Κάθε σύγχρονος οργανισμός –και ένα 
κόμμα είναι ένας οργανισμός που αποτελείται από ανθρώπους και 
απευθύνεται σε ανθρώπους– χρειάζεται να έχει πολλαπλά κανά-

λια πρόσβασης σε άξιους ανθρώπους. Το Μητρώο σε καμία πε-
ρίπτωση δεν υποκαθιστά, αλλά συμπληρώνει. Είναι πολύ σημα-
ντικό το κόμμα της ΝΔ, όπως και κάθε κόμμα, να έχει όσο το δυ-
νατόν περισσότερα κανάλια άντλησης υποψήφιων στελεχών, να 
είναι ανοιχτό και να προσφέρει εκείνες τις διαδικασίες που δια-
σφαλίζουν την αντικειμενική αξιολόγηση όποιων θέλουν να μπουν 
στο κόμμα. Είμαι πολύ χαρούμενη όταν μου λένε ότι «δεν πίστευα 
ποτέ ότι το Μητρώο θα λειτουργούσε» (και μου το λένε υποψήφιοι), 
όταν μου λένε ότι «δεν είχα καμία πρότερη σχέση με την πολιτική» 
ή ακόμα όταν μου λένε «γνωρίζω το τάδε στέλεχος, αλλά δεν του 
μίλησα και δεν ξέρει ότι είμαι εδώ, γιατί ήθελα να μάθω πώς λει-
τουργεί το Μητρώο».

Μια και μιλήσατε για υποψηφίους, από τις έως τώρα αιτήσεις 
έχει αντλήσει η ΝΔ κάποια στελέχη;
Έχουν ήδη ανακοινωθεί στελέχη τον Ιανουάριο και τον Ιούνιο, υ-
πάρχει πλήθος στελεχών που ακόμη δεν έχουν ανακοινωθεί, για 
διάφορους λόγους, κυρίως επαγγελματικούς –δεν επιθυμούν να 
ανακοινωθεί το όνομά τους–, και βέβαια το Μητρώο συνεχίζει. 
Άρα, λοιπόν, ο στόχος μας είναι τον Σεπτέμβριο και σε τακτά χρο-
νικά διαστήματα αφενός να ανακοινώνουμε ονόματα και αφετέρου 
να καταλήγουμε σε άλλα ονόματα. Θα ήθελα και πάλι να τονίσω ότι 
το Μητρώο δεν είναι η καταληκτική διαδικασία: δεν σημαίνει ότι αν 
κάποιος έχει περάσει από το Μητρώο και έχει ανακοινωθεί το όνομά 
του θα είναι αυτομάτως κάπου. Το Μητρώο είναι ένα πρώτο στάδιο 
δομημένης, αντικειμενικής αξιολόγησης και από κει και πέρα, με 
τη δράση του και τον τρόπο που σκέφτεται ο καθένας, αξιολογείται. 
Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι ως τώρα όλα ήταν λίγο-πολύ 
«έκπληξη»: προκηρύσσονταν εκλογές και λίγο νωρίτερα ανακοινώ-
νονταν τα ονόματα των υποψηφίων. Κάποιος αναλάμβανε πρωθυ-
πουργός και ανακοινώνονταν τα στελέχη, χωρίς να έχουν εκτεθεί 
στην κοινωνία ή να έχουν συμμετάσχει στην παραγωγή πολιτικής 
σκέψης του κόμματος. Τώρα γίνεται κάποια προετοιμασία –με τις 
όποιες αδυναμίες μπορεί να έχει– και γίνεται αρκετά έγκαιρα, σε 
χρόνο που δεν έχουν καν ανακοινωθεί εκλογές, και παράλληλα 
λαμβάνουμε έγκαιρα πληροφόρηση και από την κοινωνία, από 
τους τομεάρχες, από άλλες πηγές, και γίνεται διαρκής αξιολόγηση.

Αν η κυβέρνηση εξαντλήσει την τετραετία και οι εκλογές γί-
νουν το 2019, το Μητρώο θα είναι σε θέση να δώσει στελέχη 
για τα ψηφοδέλτια της ΝΔ;
Αυτός είναι ένας από τους δύο στόχους του Μητρώου και ήδη υ-
πάρχουν κάποια στελέχη τα οποία, τελώντας υπό διαρκή διαδικα-
σία αξιολόγησης, θα μπορούσαν άνετα να διεκδικήσουν θέσεις στα 
ψηφοδέλτια. Προφανώς τα ψηφοδέλτια δεν έχουν «κλειδώσει», 
είναι απόφαση του προέδρου, αλλά υπάρχουν ήδη στελέχη ικα-
νότατα για να διεκδικήσουν θέση σε αυτά.

 ΣΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟ



www.freesunday.gr10 23.07.2017

ρεπορτάζ

Παρελθόν θα αποτελεί τα επόµενα χρόνια ο ση-
µερινός τρόπος εισαγωγής σε ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ο υ-
πουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου επανήλθε 
πριν από λίγες ηµέρες µε νέες δηλώσεις που αφο-
ρούσαν την αλλαγή του συστήµατος πρόσβασης, 

λέγοντας ότι «το σηµερινό καθεστώς των Πανελλαδικών θα είναι 
σύντοµα παρελθόν». Ωστόσο, αδιευκρίνιστο εξακολουθεί να παρα-
µένει το εάν τελικά θα καταργηθούν οι Πανελλαδικές και πότε.

Οι αλλαγές που δεν έρχονται
Παρά τις αρχικές διαβεβαιώσεις περί ανακοινώσεων των αλλαγών 
στα τέλη Ιουνίου, οι µαθητές που τον Σεπτέµβριο θα πάνε στην Α΄ 
Λυκείου εξακολουθούν να µη γνωρίζουν τον τρόπο εισαγωγής τους 
στα πανεπιστήµια. Σηµειώνεται ότι από το υπουργείο Παιδείας ε-
πισηµαίνεται διαρκώς ότι στόχος είναι να µην αιφνιδιαστούν οι µα-
θητές.

Και µπορεί οι γνώστες του θέµατος να θεωρούν ότι το σύστηµα 
των πανελλαδικών εξετάσεων έχει κάνει τον κύκλο του, συµφωνούν 
ωστόσο ότι διασφαλίζει το αδιάβλητο της διαδικασίας. Το τελευταίο 
είναι που προκαλεί πονοκέφαλο στην ηγεσία του υπουργείου, κάτι 
που παραδέχτηκε και ο κ. Γαβρόγλου, καθώς, όπως είπε, δεν γνωρί-
ζει τον τρόπο µε τον οποίο θα επιτευχθεί.

Καταργούνται οι Πανελλαδικές;
Και ενώ το τελευταίο διάστηµα γίνεται συνεχώς λόγος περί κατάρ-
γησης των Πανελλαδικών –ακόµα και διά στόµατος του πρωθυ-
πουργού σε πρόσφατη επίσκεψή του στο υπουργείο Παιδείας–, 
όπως όλα δείχνουν το βάρος πέφτει στη σταδιακή αναµόρφωση του 
Λυκείου. «Για εµάς, η βασική προτεραιότητα είναι οι αλλαγές στο 
Λύκειο και ένα ισχυρό απολυτήριο» ανέφερε σε συνέντευξή του 
στην εφηµερίδα «Νέα Σελίδα» ο κ. Γαβρόγλου. «Γι’ αυτό αναµορ-
φώνουµε τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου, µειώνουµε δρα-
στικά τα µαθήµατα στις δύο τελευταίες τάξεις και δίνουµε περισσό-
τερο χρόνο για το κάθε µάθηµα, για να µπορούµε να εµβαθύνουµε. 
Αλλάζουµε τον τρόπο και το περιεχόµενο διδασκαλίας, οι µαθητές 
θα λαµβάνουν το απολυτήριο από το σχολείο τους και µε αυτό θα 
εισάγονται στα πανεπιστήµια. Μέχρι να φτάσουµε όµως εκεί, είναι 
αυτονόητο ότι θα υπάρξει ένα µεταβατικό διάστηµα τριών ετών» 
πρόσθεσε ο υπουργός. Χαρακτηριστικά είναι και τα όσα δήλωσε ο 
κ. Γαβρόγλου σε στρογγυλή τράπεζα που οργανώθηκε κατά τη διάρ-
κεια των εργασιών του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου για την Παρα-

γωγική Ανασυγκρότηση: «Το πρόβληµα δεν είναι οι πανελλαδικές 
εξετάσεις αλλά να αναβαθµίσουµε το Λύκειο – και από την αναβάθ-
µισή του να προκύψει το νέο σύστηµα εισαγωγής στα πανεπιστή-
µια».

Τι αλλάζει στο Λύκειο
Όπως επισήµανε ο πρόεδρος του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πο-
λιτικής (ΙΕΠ) Γεράσιµος Κουζέλης σε συνέντευξη Τύπου σχετικά 
µε τον προγραµµατισµό του ΙΕΠ για τη διαµόρφωση των νέων 
προγραµµάτων σπουδών, καµία µεταβολή δεν θα υπάρξει στα µα-
θήµατα κατά την ερχόµενη σχολική χρονιά, 2017-2018. Οι αλλαγές 
θα αρχίσουν από το σχολικό έτος 2018-2019, µε διαφοροποιήσεις 
και αλλαγές στην Α΄ και Β΄ Λυκείου. Οι τελικές αλλαγές είναι προ-
γραµµατισµένες για το σχολικό έτος 2019-2020, οπότε αναµένεται 
να εφαρµοστεί το νέο σύστηµα εισαγωγής στην τριτοβάθµια εκπαί-
δευση.

Πάντως, η αναµόρφωση του Λυκείου θα γίνει σταδιακά και ανα-
µένεται να αρχίσει φέτος από την Α΄ Λυκείου, όπου θα θεσπιστεί η 
υποχρεωτική φοίτηση, για να ακολουθήσουν τα επόµενα δύο χρό-
νια η Β΄ και η Γ΄ Λυκείου. Στόχος, την επόµενη τριετία η φοίτηση 
στο Λύκειο να έχει γίνει υποχρεωτική, ώστε να καταπολεµηθεί το 
φαινόµενο της εγκατάλειψης του σχολείου και η εργασία από ανή-
λικους µαθητές.

Επίσης, θα µειωθεί ο αριθµός των µαθηµάτων που εξετάζονται 
ενδοσχολικά, ενώ από τον Σεπτέµβριο του 2018 αναµένεται να µει-
ωθούν ακόµη και στο µισό τα διδασκόµενα µαθήµατα σε Β΄ και Γ΄ 
Λυκείου. Συγκεκριµένα, για τις δύο τελευταίες τάξεις του Λυκείου 
θα υπάρξει ένας κορµός υποχρεωτικών µαθηµάτων και λίστα µα-
θηµάτων επιλογής, ενώ θα καταργηθούν οι ενδοσχολικές εξετάσεις 
της Γ΄ Λυκείου. Το ΙΕΠ προτείνει ακόµη η επίδοση του πρώτου τε-
τραµήνου της Γ΄ Λυκείου και οι Πανελλαδικές να καθορίζουν απο-
λυτήριο και βαθµό πρόσβασης σε ΑΕΙ-ΤΕΙ.

Αναλυτικά, το ΙΕΠ υποστηρίζει τη διεξαγωγή των ενδοσχολι-
κών εξετάσεων και την «πανελλαδικώς οργανωµένη» εξέταση των 
τεσσάρων µαθηµάτων στο τέλος της χρονιάς. Στη συνέχεια θα υ-
πάρχει µια ποσόστωση, µε συντελεστές βαρύτητας, από την οποία, 
ανάλογα µε τη χρήση του απολυτηρίου, θα βγαίνει ο τελικός βαθ-
µός. Πρόκειται, δηλαδή, για ένα «απολυτήριο απόλυσης», για τον 
βαθµό του οποίου θα προσµετρώνται µε µεγαλύτερο συντελεστή 
τα αποτελέσµατα των ενδοσχολικών βαθµών και µε µικρότερο ε-
κείνα των πανελλαδικών. Παράλληλα, όµως, θα είναι και «απολυτή-

Το ΙΕΠ υποστηρίζει τη διεξαγωγή 
των ενδοσχολικών εξετάσεων και την 
«πανελλαδικώς οργανωµένη» εξέταση των 
τεσσάρων µαθηµάτων στο τέλος της χρονιάς.

ριο εισαγωγής» για τους υποψηφίους που θα θέλουν να εισαχθούν 
στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. Σε αυτή την περίπτωση, ωστόσο, θα 
έχουν µεγαλύτερη βαρύτητα οι βαθµοί των Πανελλαδικών και µι-
κρότερη εκείνοι των Ενδοσχολικών. Μέχρι στιγµής, πάντως, και 
σύµφωνα µε τον κ. Κουζέλη, ακόµη δεν έχει τίποτα αποφασιστεί, 
καθώς είναι πρόταση του ΙΕΠ προς το υπουργείο.

Τι ρόλο θα παίξουν τα ιδρύµατα
Ένα σηµείο που παραµένει αδιευκρίνιστο είναι ο ρόλος που θα παί-
ξουν τα πανεπιστήµια στην επιλογή των υποψήφιων φοιτητών τους. 
Όπως έχει ειπωθεί κατά διαστήµατα, το υπουργείο Παιδείας εξε-
τάζει το ενδεχόµενο µε το νέο σύστηµα οι φοιτητές να εισάγονται 
σε σχολές και όχι σε τµήµατα των ιδρυµάτων και η περαιτέρω εξει-
δίκευση να γίνεται εντός του πανεπιστηµίου ή του ΤΕΙ. Πάντως, 
αυτή την περίοδο οι σχέσεις υπουργείου και πανεπιστηµίων περ-
νούν «κρίση», µε αφορµή και το νοµοσχέδιο για την ανώτατη εκ-
παίδευση.

Η Σύνοδος Πρυτάνεων ανακοίνωσε ότι «εµµένει στην αντί-
θεσή της µε βασικές διατάξεις του σχεδίου νόµου και ιδιαίτερα µε 
αυτές που αφορούν το άσυλο, τις µεταπτυχιακές σπουδές, την ανά-
δειξη των οργάνων διοίκησης των πανεπιστηµίων, την κατάργηση 
διακριτού ρόλου πανεπιστηµίων και ΤΕΙ, την ίδρυση πανεπιστη-
µίου µε τη µέθοδο συγχώνευσης ΤΕΙ, την εκλογή καθηγητών µε 
κλειστές διαδικασίες».

Παράλληλα, «επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να συµµετάσχει 
σε έναν ειλικρινή διάλογο µε την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας, 
προκειµένου να επανεξεταστεί το σχέδιο νόµου, ώστε να ανταπο-
κρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της ανώτατης εκπαίδευσης».

ΕΠΙΜΕΝΕΙ Ο ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 
ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ 

ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑ∆ΙΚΩΝ
  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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Ο υπουργός ∆ικαιοσύνης πήγε τα πράγµατα 
ένα βήµα παραπέρα, λέγοντας ότι «και οι 
δικαστές είναι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι 
κάνουν λάθη. Προβλέπεται υποβολή 
νέας αίτησης και εξέτασή της από το ίδιο 
δικαστήριο, πιθανώς µε νέα σύνθεση».

Σε πολιτικό πόλεµο εξελίσσεται η υπόθεση της 
Ηριάννας Β.Λ., της νεαρής γυναίκας που καταδι-
κάστηκε σε 13 χρόνια κάθειρξη για συµµετοχή 
στην τροµοκρατική οργάνωση Συνωµοσία Πυ-
ρήνων της Φωτιάς (ΣΠΦ). Το «όχι» του Πεντα-

µελούς Εφετείου Αναστολών στο αίτηµα της Ηριάννας για α-
ποφυλάκιση προκάλεσε την αντίδραση της ίδιας της κυβέρνη-
σης και πυροδότησε έντονη αντιπαράθεση µε τα κόµµατα της 
αντιπολίτευσης, που την κατηγόρησαν εκ νέου για παρεµβά-
σεις στον χώρο της ∆ικαιοσύνης.

Το ιστορικό
Η περιπέτεια της Ηριάννας αρχίζει το 2011, όταν προσάγεται, 
µαζί µε τον σύντροφό της, Κωνσταντίνο, από την Αντιτροµο-
κρατική, για συµµετοχή στη ΣΠΦ. Η 23χρονη τότε γυναίκα 
δίνει οικειοθελώς δείγµα DNA στις αρχές, ενώ ο σύντροφός 
της συλλαµβάνεται µεν, αθωώνεται δε για οποιαδήποτε σχέση 
µε την οργάνωση. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 2013 η Ηριάννα 
συλλαµβάνεται µε την κατηγορία της ένταξης και συµµετοχής 
σε τροµοκρατική οργάνωση και πληροφορείται ότι σε έναν 
γεµιστήρα όπλου που είχε εντοπιστεί τον Νοέµβριο του 2011 
στην Πανεπιστηµιούπολη Ζωγράφου ανιχνεύθηκε µέρος του 
DNA της, όµως µετά την απολογία της αφήνεται ελεύθερη µε 
περιοριστικούς όρους. Η ίδια συνεχίζει την ακαδηµαϊκή της 
καριέρα και µάλιστα σε δύο περιπτώσεις που καλείται να ταξι-
δέψει στο εξωτερικό για επαγγελµατικούς λόγους το Συµβού-
λιο Εφετών αίρει τους περιοριστικούς όρους, ενώ ένα παρα-
πεµπτικό βούλευµα σηµειώνει πως «κανένα στοιχείο που να 
τη συνδέει µε την οργάνωση ΣΠΦ δεν βρέθηκε από την άρση 
τόσο του τηλεφωνικού όσο και του τραπεζικού απορρήτου. […] 
Ούτε κατά τη διενέργεια κατ’ οίκον έρευνας, ούτε όµως και 
κατά τη διενέργεια έρευνας σε αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του πα-
τέρα της προέκυψε οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει 
την εµπλοκή ή συµµετοχή της». Παράλληλα, ζητά επανεξέ-
ταση του δείγµατος DNA, ωστόσο, όταν εξειδικευµένο εργα-
στήριο στις ΗΠΑ ζητά το δείγµα, οι ελληνικές αρχές ενηµε-
ρώνουν ότι «έχει τελειώσει».

Η καταδίκη
Ωστόσο, και παρά τα ενθαρρυντικά στοιχεία, την 1η Ιουνίου η 
Ηριάννα καταδικάζεται από το Τριµελές Εφετείο Κακουργη-
µάτων, µαζί µε τον 33χρονο συγκατηγορούµενό της, Περικλή, 
σε 13 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή. Στην απόφαση βαρύ-
νουν το µερικό δείγµα DNA και η σχέση της µε τον Κωνστα-
ντίνο, ο οποίος έχει αθωωθεί! Αξίζει να σηµειωθεί ότι στο σκε-
πτικό της απόφασης αναφέρεται ότι ο 33χρονος συγκατηγο-

ρούµενος της Ηριάννας έκανε δύο ταξίδια στη Βαρκελώνη, 
«αδικαιολόγητα, όχι για αναψυχή, ήτοι σε πόλη της Ισπα-
νίας που είναι γνωστή για την εκεί δράση ανάλογων τροµο-
κρατικών οργανώσεων». Αµέσως µετά την καταδικαστική α-
πόφαση η Ηριάννα καταθέτει αίτηµα αναστολής της ποινής, 
το οποίο απορρίπτεται. Το ίδιο συνέβη και τη ∆ευτέρα 17 Ι-
ουλίου, όταν το Πενταµελές Εφετείο Αναστολών Αθήνας µε 
ψήφους 3-2 απέρριψε εκ νέου το αίτηµα, αποδεχόµενο την 
εισαγγελική εισήγηση που ζήτησε να παραµείνουν στη φυ-
λακή, καθώς είναι πιθανό «να τελέσουν όµοια αδικήµατα», 
ενώ οι δύο δικαστικοί λειτουργοί που µειοψήφισαν θεώρη-
σαν ότι και οι δύο κατηγορούµενοι πρέπει να αποφυλακι-
στούν µέχρι τη δευτεροβάθµια δίκη τους, καθώς έκριναν βά-
σιµους και τους λόγους που επικαλείται η 29χρονη γυναίκα 
σχετικά µε τη διδακτορική της διατριβή, όσο και τους λόγους 
υγείας που επικαλείται ο συγκατηγορούµενός της.

∆υσφορία στην κυβέρνηση
Η απόφαση του Εφετείου Αναστολών προκάλεσε έντονη δυ-
σφορία στην κυβέρνηση, η οποία αντέδρασε άµεσα, διά του 
καθ’ ύλην αρµόδιου υπουργού ∆ικαιοσύνης Σταύρου Κο-
ντονή. Από το βήµα της Βουλής ο κ. Κοντονής σηµείωσε ότι 
«αποτελεί δυσάρεστη έκπληξη η απόφαση που εξεδόθη, 
γιατί, πρώτον, η στάση της αιτούσας καθ’ όλο τον χρόνο της 
υποδικίας ήταν καθ’ όλα υποδειγµατική, µια και τήρησε όλα 
εκείνα τα καταναγκαστικά δικονοµικά µέτρα που της είχαν 
επιβληθεί. ∆εύτερον, γιατί σεβόµενη το δικαιικό σύστηµα 
χρησιµοποίησε εκείνα τα µέσα που προσφέρει ο ποινικός 
κώδικας για την άρση της επιστηµονικής της εξέλιξης και, 
τρίτον, γιατί οι πολίτες ζητούν και απαιτούν από τη ∆ικαιο-
σύνη ίσα µέτρα και ίσα σταθµά για όλα». Μάλιστα, ο υπουρ-
γός ∆ικαιοσύνης πήγε τα πράγµατα ένα βήµα παραπέρα, λέ-
γοντας ότι «και οι δικαστές είναι άνθρωποι. Και οι άνθρω-
ποι κάνουν λάθη. Προβλέπεται υποβολή νέας αίτησης και 
εξέτασή της από το ίδιο δικαστήριο, πιθανώς µε νέα σύν-
θεση». Την εµφανή ενόχληση της κυβέρνησης εξέφρασε και 
ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ∆ηµήτρης Τζανακόπουλος, ο ο-
ποίος µιλώντας στον ρ/σ «Στο Κόκκινο» ανέφερε χαρακτη-
ριστικά ότι «έχω την άποψη ότι µάλλον είναι µια κακή εξέ-
λιξη, ότι τη στιγµή που άλλοι καταδικασµένοι, για πράξεις 
πολύ µεγάλης κοινωνικής απαξίας, έχουν θεωρηθεί άξιοι του 
ευεργετήµατος της αναστολής, για δύο νέα παιδιά δεν θεω-
ρήθηκε ότι το αξίζουν», προσθέτοντας ότι η Ηριάννα και ο 
Περικλής «θα παραµείνουν στη φυλακή [...] νοµίζω ότι αυτή 
η απόφαση καταγράφεται στο “µαύρο βιβλίο” της ελληνικής 
∆ικαιοσύνης».

ΚΚΕ: Απαράδεκτη και προκλητική η απόφαση
Στο πλευρό της Ηριάννας τάχθηκε και το ΚΚΕ, το οποίο σχο-
λιάζοντας την απόφαση του Εφετείου Αναστολών τόνισε ότι 
«η επιµονή των δικαστηρίων στην άδικη φυλάκιση της Ηριάν-
νας Β.Λ., χωρίς κανένα σοβαρό αποδεικτικό στοιχείο, µετά και 
τη χθεσινή απόφαση του Πενταµελούς Εφετείου της Αθήνας, 
είναι απαράδεκτη, προκλητική, απέναντι στο κοινό περί δι-
καίου αίσθηµα και επικίνδυνη για τις λαϊκές ελευθερίες», 
προσθέτοντας ότι «σοβαρές ευθύνες επωµίζεται και η κυβέρ-
νηση, που όχι µόνο διατηρεί άθικτο το αυταρχικό-κατασταλ-
τικό νοµοθετικό πλαίσιο των προηγούµενων κυβερνήσεων, 
που τυλίγει ανθρώπους σε µια “κόλλα χαρτί” και αποτελεί 
τη βάση τέτοιων απαράδεκτων δικαστικών αποφάσεων, αλλά 
και το εµπλουτίζει συνεχώς, στο πλαίσιο και της προσαρµο-
γής της ελληνικής νοµοθεσίας στις αντιδραστικές ευρωενω-
σιακές κατευθύνσεις». Μάλιστα, το ΚΚΕ σηµείωσε ότι «εσχά-
τως ο ΣΥΡΙΖΑ –µέσω του δηµοσιογραφικού του οργάνου– υι-
οθετεί όλο το αντιδραστικό ιδεολογικό οπλοστάσιο, µέχρι και 
τη θεωρία των δύο άκρων, ενισχύοντας το γενικότερο κλίµα 
καταστολής και αυταρχισµού. Κατά συνέπεια, οι αντιδράσεις 
στελεχών της κυβέρνησης κατά της δικαστικής απόφασης υ-
πηρετούν άλλους σχεδιασµούς, στο φόντο της γενικότερης α-
ντιπαράθεσης γύρω από τη “δικαιοσύνη”, ενώ περιέχουν και 
αρκετή δόση υποκρισίας, όσο δεν ακουµπούν το αυταρχικό 
νοµοθετικό πλαίσιο, όπως, για παράδειγµα, αυτό της λεγόµε-
νης “αντιτροµοκρατικής νοµοθεσίας”».

Πυρ οµαδόν από την αντιπολίτευση
Η παρέµβαση του κ. Κοντονή πυροδότησε έντονες αντιδρά-
σεις από το σύνολο της αντιπολίτευσης, αντιδράσεις που έ-
γιναν εντονότερες µετά τα επεισόδια που σηµειώθηκαν το 
βράδυ της περασµένης ∆ευτέρας µεταξύ «αλληλέγγυων» που 
πραγµατοποιούσαν διαδήλωση διαµαρτυρίας και δυνάµεων 
της αστυνοµίας, τα οποία προκάλεσαν πολλές ζηµιές, κυρίως 
σε βιτρίνες καταστηµάτων στην οδό Ερµού στο Σύνταγµα. Ο 
πρόεδρος της Ν∆ Κυριάκος Μητσοτάκης εξαπέλυσε «εφ’ όλης 
της ύλης» επίθεση στην κυβέρνηση, λέγοντας ότι «οι απαρά-
δεκτες παρεµβάσεις και επιθέσεις της κυβέρνησης στη ∆ικαι-
οσύνη τραυµατίζουν βαριά τη δηµοκρατία στη χώρα µας. ∆εί-
χνουν ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει ξεπεράσει κάθε 
φραγµό, µε την αλαζονεία και τον αυταρχισµό της. Προσφέ-
ρουν άλλοθι στην τυφλή βία. Την ίδια στιγµή, τα θλιβερά ε-
πεισόδια αποδεικνύουν, για µία ακόµη φορά, ότι ο υπουργός 
Προστασίας του Πολίτη είναι ανίκανος να κάνει τη δουλειά 
του». Μάλιστα, εξέφρασε την αγανάκτησή του για τις κατα-
στροφές στην οδό Ερµού. «Αρκετά πια µε τους γνωστούς ά-
γνωστους, που σε κάθε αφορµή καταστρέφουν περιουσίες και 
µένουν ατιµώρητοι. Στον θεσµικό κατήφορο όπου σπρώχνει η 
κυβέρνηση τη χώρα, καλώ όλους τους δηµοκρατικούς πολίτες 
να σταθούν απέναντι» είπε, ενώ νωρίτερα η Ν∆ είχε χαρακτη-
ρίσει τον κ. Κοντονή «ηθικό αυτουργό» των επεισοδίων. Στο 
ίδιο µήκος κύµατος κινήθηκαν και τα υπόλοιπα κόµµατα της 
αντιπολίτευσης.

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΡΙΑΝΝΑ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ
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ρεπορτάζ

Μ
ε το χαρτζιλίκι των 
γονιών τους ή άλλων 
συγγενών ζουν οι 
µισοί Έλληνες ηλι-
κίας 18-35 ετών, ενώ 
µόλις 15% των άνερ-

γων νέων θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να 
βρουν δουλειά τους επόµενους έξι µήνες. Αυτά 
είναι κάποια από τα βασικά συµπεράσµατα έ-
ρευνας για την ανεργία των νέων και τις διαγε-
νεακές σχέσεις στην Ελλάδα, την οποία δηµο-
σίευσε η διαΝΕΟσις.

Ναι στη µετανάστευση
Στην έρευνα, την οποία διεξήγαγε για λογα-
ριασµό της διαΝΕΟσις η MRB το φθινόπωρο 
του 2016, συµµετείχαν περίπου 1.500 Έλληνες 
νέοι απ’ όλες τις περιφέρειες της χώρας, καθώς 
και ένα δείγµα 500 γονέων. Οι γονείς που συµ-
µετείχαν στην έρευνα ήταν γονείς των παιδιών 
που ήδη είχαν συµµετάσχει σε αυτήν. Έτσι, 
οι επιστήµονες του προγράµµατος έχουν την 
ευκαιρία να βγάλουν χρήσιµα συµπεράσµατα 
για τη διάχυση των ιδεών και των αντιλήψεων 
µέσα στο οικογενειακό περιβάλλον χρησιµο-
ποιώντας αυτά τα δεδοµένα. Για παράδειγµα, 
οι Έλληνες νέοι δείχνουν λιγότερο πρόθυµοι 
να αναλάβουν ρίσκο σε σχέση µε τους γονείς 
τους, εµπιστεύονται λιγότερο τους θεσµούς, 
συµµετέχουν σε λιγότερες συλλογικές δράσεις 
και υιοθετούν µια πιο παθητική στάση απένα-
ντι στην απασχόληση και στο µέλλον τους.

Την ίδια ώρα το 41% σκέφτεται τη µετανά-
στευση προκειµένου να βρει δουλειά, δηλώ-
νοντας διατεθειµένο να µετακοµίσει σε άλλη 
χώρα, ενώ ένα 34% απαντά «ίσως». Παρόµοιο 
είναι το ποσοστό που θα µετακόµιζε σε άλλη 
περιοχή της Ελλάδας (46%).

Η χαρτογράφηση 
της κατάστασης των Ελλήνων
Μετά από επτά χρόνια κρίσης η έρευνα πα-
ρουσιάζει ενδιαφέροντα στοιχεία για την κα-
τάσταση των νέων ηλικίας 18-35 ετών. Μεταξύ 
άλλων, 38% των νέων ζουν στην Αθήνα, 60% 
είναι ελεύθεροι και µόλις 22% έχουν παιδιά.

Οι Έλληνες νέοι δηλώνουν λίγο περισ-
σότερο αριστεροί και πολύ λιγότερο θρήσκοι 
(31% έναντι 54%) από τους γονείς τους. Έχουν 
λίγο καλύτερο επίπεδο εκπαίδευσης από αυ-
τούς, αλλά, παραδόξως, συµµετέχουν λιγότερο 
σε εθελοντικές ή συλλογικές δράσεις απ’ ό,τι 
οι γονείς τους, εµπιστεύονται λιγότερο τους 
θεσµούς και συµµετέχουν λιγότερο σε πολιτι-
στικά δρώµενα (43% έναντι 57%).

Οι γονείς δεν αποταµιεύουν
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το οικονο-
µικό προφίλ των νέων, καθώς το 48% δηλώ-
νει ως πηγή εισοδήµατός του την «οικονοµική 
στήριξη από γονείς ή άλλους συγγενείς». Πρό-
κειται για την πιο συχνή πηγή εσόδων – πιο 
συχνή από τη «µισθωτή εργασία», που είναι 
στο 45%. Όσον αφορά τους γονείς, στην ερώ-
τηση αν µπόρεσαν να αποταµιεύσουν χρήµατα 
τους τελευταίους 12 µήνες το 76% απάντησε 
«ποτέ». Το αντίστοιχο ποσοστό των παιδιών 
ήταν 48%.

Την ίδια ώρα οι νέοι παραµένουν απαισιό-

δοξοι σχετικά µε την επαγγελµατική τους απο-
κατάσταση, καθώς µόλις το 15% θεωρεί πιθανό 
να βρει δουλειά τους επόµενους έξι µήνες. Όσο 
για τους φορείς που µπορούν να µειώσουν την 
ανεργία, οι νέοι θεωρούν πως είναι η κυβέρ-
νηση-Βουλή (78%), η Ευρωπαϊκή Ένωση (73%) 
και οι επιχειρήσεις-εργοδότες (52%).

Εµπιστοσύνη στο ∆ΝΤ
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλούν οι απαντήσεις 
των νέων στο αν εµπιστεύονται τη Βουλή και τα 
κόµµατα. Όπως προκύπτει, αυτό που εµπιστεύ-
ονται περισσότερο είναι το ∆ιεθνές Νοµισµα-
τικό Ταµείο (∆ΝΤ), βάζοντας στο περιθώριο τη 
Βουλή και τα κόµµατα. Συγκεκριµένα, µε άριστα 
το 10 οι νέοι βαθµολογούν µε 1,8 το ∆ΝΤ, µε 1,6 
το ελληνικό Κοινοβούλιο και µε 1,1 τα πολιτικά 
κόµµατα. Και οι γονείς, όµως, από την πλευρά 
τους στέλνουν στις χαµηλές θέσεις τα κόµµατα 
και τη Βουλή. Συγκεκριµένα, δίνουν την υψηλό-

Το 41% σκέφτεται τη 
µετανάστευση προκειµένου 
να βρει δουλειά, δηλώνοντας 
διατεθειµένο να µετακοµίσει 
σε άλλη χώρα, ενώ ένα 34% 
απαντά «ίσως».

τερη βαθµολογία στην αστυνοµία, στη ∆ικαιο-
σύνη και στην Εκκλησία και τη χαµηλότερη στο 
ελληνικό Κοινοβούλιο µε 2,3, στο ∆ΝΤ µε 2,2 
και στα πολιτικά κόµµατα µε 1,5.

Πιο αισιόδοξοι οι νέοι
Την ώρα που οι νέοι δηλώνουν απογοητευµέ-
νοι, όταν πρόκειται για το µέλλον τους εµφανί-
ζονται πιο αισιόδοξοι από τους γονείς τους. Για 
παράδειγµα, 29% των νέων πιστεύουν ότι το βι-
οτικό τους επίπεδο στο µέλλον θα είναι χειρό-
τερο από το βιοτικό επίπεδο των γονιών τους. 
Το αντίστοιχο όµως ποσοστό στους γονείς, δη-
λαδή σε αυτούς που πιστεύουν ότι τα παιδιά 
τους θα έχουν χειρότερο βιοτικό επίπεδο από 
το δικό τους, φτάνει το 55%.

Σηµειώνεται ότι η έρευνα διεξήχθη στο 
πλαίσιο του CUPESSE, ενός µεγάλου ευρωπα-
ϊκού ερευνητικού έργου για τη χαρτογράφηση 
της ανεργίας των νέων, το οποίο διεξάγεται ταυ-

τόχρονα σε 11 χώρες µε τον συντονισµό του 
Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης. Η διαΝΕ-
Οσις είναι ο φορέας που διεξάγει το ελληνικό 
σκέλος του project (ο µόνος µη πανεπιστηµια-
κός εταίρος), το οποίο περιλαµβάνει µια σειρά 
από έρευνες και δράσεις που θα δηµοσιευτούν 
σταδιακά τα επόµενα χρόνια.

Ποιοι γονείς έχουν άνεργα 
παιδιά
Ο συνδυασµός χαµηλής µόρφωσης, οικονοµι-
κής ανεπάρκειας και έλλειψης εµπιστοσύνης 
στους θεσµούς στους γονείς έχει ως αποτέλε-
σµα πολύ υψηλότερα ποσοστά ανεργίας στα 
παιδιά τους σε σχέση µε τα παιδιά γονέων µε 
διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Όσο για τα χαρακτηριστικά των νέων α-
νέργων ανεξάρτητα από ποιους γονείς προέρ-
χονται, είναι κυρίως νέοι οι οποίοι δεν θεω-
ρούνται ενεργοί πολίτες, αντιδρούν απέναντι 
στους θεσµούς, δεν είναι ιδιαίτερα µορφωµέ-
νοι και δεν αφιερώνουν χρόνο στην πνευµα-
τική καλλιέργεια.

Η επεξεργασία 
των αποτελεσµάτων
Οι ερευνητές της MRB έκαναν µια πρώτη α-
πόπειρα επεξεργασίας των αποτελεσµάτων, 
φιλοδοξώντας να ταυτοποιήσουν ευδιάκριτες 
«φυλές» ανάµεσα στους Έλληνες γονείς και τα 
παιδιά τους. Έτσι, ταυτοποίησαν τέσσερις δια-
κριτές οµάδες αναλύοντας τις απαντήσεις τους 
σε εννέα κατηγορίες ερωτήσεων, από αυτές 
που είχαν να κάνουν µε τη συµµετοχή σε συλ-
λογικές δράσεις και την εµπιστοσύνη στους 
θεσµούς µέχρι αυτές που είχαν να κάνουν µε 
τις οικογενειακές σχέσεις και τις απόψεις περί 
οικονοµικής κατάστασης των ερωτηθέντων.

Οι ερευνητές ταυτοποίησαν τις τέσσε-
ρις κατηγορίες πρώτα στους γονείς και µετά 
χαρτογράφησαν τις αντίστοιχες κατηγορίες 
στα παιδιά. Οι κατηγορίες αυτές ορίστηκαν 
ως «Παραδοσιακοί» (Family traditionalists), 
«Κοινωνικά ενεργοί» (Socially active), «Κα-
λοβαλµένοι συστηµικοί» (Well off systemics) 
και «Καλοβαλµένοι προοδευτικοί» (Well off 
experiencers).

Σύµφωνα µε τα ευρήµατα της MRB, σε 
όποια κατηγορία κι αν ανήκουν οι γονείς, αν 
τα παιδιά τους ανήκουν στις κατηγορίες «Πα-
ραδοσιακοί» ή «Κοινωνικά ενεργοί» εµφανί-
ζουν υψηλότερα ποσοστά ανεργίας (άνω του 
18%, έως και 39%).

ΜΕ 
ΧΑΡΤΖΙΛΙΚΙ 

ΖΟΥΝ 
ΟΙ 35ΑΡΗ∆ΕΣ 

ΕΛΛΗΝΕΣ

  ΑΦΡΟ∆ΙΤΗ ΠΑΠΑΚΑΛΟΥ
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οικονοµία

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΜΙΣΘΩΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΣ

Μ
πορεί οι κοινωνιολόγοι και οι ερ-
γατολόγοι να επισηµαίνουν τους 
κινδύνους για τον κόσµο της ερ-
γασίας, οι οποίοι προέρχονται από 
την αυτοµατοποίηση και τις εξε-
λίξεις στη ροµποτική και στην τε-

χνητή νοηµοσύνη (θυµίζοντας, σε µεγάλο βαθµό, κουβέ-
ντες που ακούγονταν στις απαρχές της βιοµηχανικής επα-
νάστασης), ωστόσο οι εργασιακές σχέσεις υφίστανται ήδη 
τεράστιες αλλαγές, µέσω µιας µεταβολής υποδείγµατος 
που έχει αρχίσει να λαµβάνει χώρα τα τελευταία χρόνια.

Μιλάµε για την αποκαλούµενη «οικονοµία του διαµοι-
ρασµού» (sharing economy ή, πιο σωστά, gig economy, α-
σχέτως αν η λέξη «gig» ήταν συνδεδεµένη µε τη ροκ µου-
σική, καθώς ο όρος χρησιµοποιούνταν για να περιγράψει 
τις ευκαιρίες για συναυλίες, κυρίως για νέα και ανερχό-
µενα συγκροτήµατα), ενώ ένας άλλος όρος γι’ αυτόν τον 
τρόπο εργασίας είναι η «κατά παραγγελία» (on demand) 
δουλειά, µε ορισµένους οικονοµολόγους να εκτιµούν ότι, 
όπως και αν την ονοµάσει κανείς, ο τρόπος αυτός προσέγ-
γισης της οικονοµικής δραστηριότητας ουσιαστικά σηµα-
τοδοτεί το τέλος της µισθωτής εργασίας.

Τι είναι η gig οικονοµία
Κατ’ αρχάς, ένας ορισµός: σύµφωνα µε το λεξικό του Κέ-
µπριτζ, «η gig οικονοµία είναι µία µέθοδος εργασίας που 
βασίζεται στη λογική ότι οι εργαζόµενοι έχουν προσωρι-
νές δουλειές ή κάνουν διαφορετικά κοµµάτια µιας δου-
λειάς και πληρώνονται χωριστά γι’ αυτά, αντί να έχουν 
σχέση µισθωτής εργασίας». Θα µπορούσε κανείς να πει ότι 
οι gig δουλειές µοιάζουν µε τις συµβάσεις έργου, ωστόσο 
τα πράγµατα δεν είναι ακριβώς έτσι.

Για να γίνει κατανοητό πώς «δουλεύει» η gig οικονο-
µία, το παράδειγµα της εταιρείας UBER είναι πολύ χαρα-
κτηριστικό: η ίδια η UBER υποστηρίζει ότι δεν είναι τί-
ποτε άλλο από µια εταιρεία τεχνολογίας η οποία παρέχει 
µια εφαρµογή που φέρνει σε επαφή ανθρώπους που έχουν 
διαθέσιµο όχηµα µε ανθρώπους που επιθυµούν να κάνουν 
χρήση υπηρεσιών µεταφοράς.

Η UBER, grosso modo, λειτουργεί ως εξής: κάτοχος 
αυτοκινήτου ελέγχεται από την εταιρεία αν καλύπτει κά-
ποια βασικά χαρακτηριστικά και στη συνέχεια καταχω-
ρίζεται στο «µητρώο» της εταιρείας. Όποτε αυτός το επι-
θυµεί, ή και όποτε τον βολεύει, µέσω της διαδικτυακής 
εφαρµογής της UBER µετατρέπει το ιδιωτικό του αυτοκί-
νητο σε «ταξί» έναντι αµοιβής, ενώ και οι χρήστες της ε-

φαρµογής ανά πάσα στιγµή µπορούν να δουν ποιοι συνερ-
γάτες της εταιρείας είναι κοντά τους και µπορούν να τους 
µεταφέρουν στον προορισµό τους.

Η UBER δεν είναι εργοδότης αυτού που προσφέρει το 
αυτοκίνητό του για τη µεταφορά άλλων ανθρώπων: αυτό 
που κάνει είναι να διαχειρίζεται την παροχή και ζήτηση 
µεταφορικών υπηρεσιών και να καθορίζει το κόµιστρο, το 
οποίο χρεώνεται απευθείας στην πιστωτική κάρτα του επι-
βάτη. Ο οδηγός δεν λαµβάνει µισθό, αλλά και δεν είναι υ-
ποχρεωµένος να εργαστεί για συγκεκριµένο ωράριο, αλλά 
µόνο για όσο ο ίδιος επιθυµεί.

Επέλαση της τεχνολογίας
Εάν όλα αυτά θυµίζουν τις υπηρεσίες που προσφέρουν τα 
ταξί, αυτό συµβαίνει διότι, όντως, η λειτουργία της UBER 
είναι παρόµοια, έστω κι αν η εταιρεία υποστηρίζει ότι το 
µόνο που παρέχει είναι µια διαδικτυακή εφαρµογή που 
φέρνει σε επαφή ανθρώπους µε αυτοκίνητα και ανθρώπους 
που χρειάζονται κάποιον να τους µεταφέρει κάπου. Μάλι-
στα, η σταδιακή επέκτασή της και εκτός ΗΠΑ έχει προκα-
λέσει αναταραχή στα απανταχού συνδικάτα ταξί, ενώ αντί-
στοιχο µοντέλο έχει αναπτύξει και η εταιρεία Lyft.

Παρόµοια φαινόµενα παρατηρούνται και σε άλλους 
παραδοσιακούς τοµείς της οικονοµικής δραστηριότητας. 
Εταιρείες όπως η Amazon (η οποία πρόσφατα επεκτάθηκε 
και στον τοµέα των τροφίµων, µε την εξαγορά της Whole 
Foods) ουσιαστικά «διαλύουν» την έννοια του καταστήµα-
τος λιανικής πώλησης, καθώς όλες οι αγορές µπορούν να 
γίνουν διαδικτυακά. Η Airbnb αλλάζει τον τρόπο µε τον 
οποίο οργανώνουµε τις διακοπές µας, καθώς πλέον µέσω 
διαδικτύου µπορούµε να κλείσουµε το σπίτι στο οποίο ε-
πιθυµούµε να µείνουµε. Πλέον, εταιρείες παρέχουν τη δυ-
νατότητα σε κατόχους ακινήτων να νοικιάζουν τις αυλές 
τους ως χώρους… πάρκινγκ σε όσους θέλουν να αφήνουν 
τα αυτοκίνητά τους σε ασφαλές σηµείο αλλά θεωρούν υ-
περβολικές τις τιµές των παραδοσιακών πάρκινγκ.

Βασικό στοιχείο όλων αυτών των µεταβολών είναι η τε-
χνολογία. Καθώς οι πάντες πια έχουν δυνατότητα σύνδε-
σης µε το διαδίκτυο, είναι πολύ εύκολο µια απλή εφαρ-
µογή για το κινητό τηλέφωνο ή τον υπολογιστή να απο-
τελέσει το συγκολλητικό στοιχείο µεταξύ ανθρώπων που 
έχουν και ανθρώπων που ψάχνουν.

Τα υπέρ και τα κατά
Οι υποστηρικτές της gig economy τονίζουν ότι αυτή η 
µορφή οικονοµικής δραστηριότητας έχει πολλά οφέλη 

για όλους. Σηµειώνουν ότι κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνε-
ται καλύτερη αξιοποίηση πόρων και ανθρώπινου δυνα-
µικού, ενώ οι µορφές εργασίας στην gig economy απε-
λευθερώνουν τον εργαζόµενο από τη ρουτίνα του υπο-
χρεωτικού ωραρίου και του δίνουν τη δυνατότητα να 
εργάζεται όπου αυτός θέλει, όσο θέλει και όπως θέλει. 
Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν ότι και οι επιχειρήσεις δεν 
επιβαρύνονται µε µόνιµο προσωπικό, το οποίο ενδε-
χοµένως να µην είναι διαρκώς απαραίτητο, αλλά ανά 
πάσα στιγµή απευθύνονται στην αγορά εργασίας για 
ανθρώπους που επιθυµούν και είναι καλοί σε µια συ-
γκεκριµένη εργασία, την οποία η επιχείρηση χρειά-
ζεται µια δεδοµένη στιγµή, και όταν η εργασία ολο-
κληρωθεί τελειώνουν και τα συµβόλαια των ανθρώπων 
αυτών. Τονίζουν δε ότι η «gig economy» αλλάζει συνο-
λικά τον τρόπο µε τον οποίο λειτουργούν οι επιχειρή-
σεις, από την ανάγκη για εγκαταστάσεις (γραφεία, α-
ποθήκες, υποδοµές κ.λπ.) µέχρι και τις αµοιβές προς 
τους εργαζόµενους (αφού δεν υπάρχει προκαθορισµέ-
νος σταθερός µισθός, συχνά µια επιχείρηση που χρει-
άζεται προσωπικό για ένα συγκεκριµένο project δίνει 
καλύτερες αµοιβές, ώστε να προσελκύσει τους καλύ-
τερους).

Ωστόσο, εξίσου σοβαρά είναι και τα επιχειρήµατα 
όσων ασκούν κριτική στην gig economy, οι οποίοι ε-
πισηµαίνουν ότι απορρυθµίζει ό,τι έχει αποµείνει από 
τις κατακτήσεις των εργαζοµένων: ελαστικοποιεί πλή-
ρως την εργασία, µετατρέποντάς την σε «δουλειά κατά 
παραγγελία», καταργεί την έννοια του µισθού (πλέον 
η αµοιβή σε µεγάλο βαθµό εξαρτάται από τον… ίδιο 
τον εργαζόµενο) και αποµυζά τεράστιους ασφαλιστι-
κούς πόρους, αφού στην gig economy ο εργαζόµενος 
αντιµετωπίζεται λίγο-πολύ ως… εργολάβος. Παράλ-
ληλα, εργατολόγοι και κοινωνιολόγοι επισηµαίνουν 
ότι µε αυτή τη µορφή απασχόλησης ο εργαζόµενος α-
ποσυνδέεται πλήρως από την εργασία του και χάνεται 
η έννοια της «καριέρας», ενώ τονίζουν ότι ακριβώς ε-
πειδή η gig economy στηρίζεται πολύ στη νέα τεχνο-
λογία, όσοι δεν την κατέχουν απόλυτα κινδυνεύουν να 
µείνουν γενικώς εκτός οικονοµίας, gig ή κανονικής. 
Τέλος, εκτιµάται ότι η gig οικονοµία, αν και προσφέ-
ρει ευκαιρίες εργασίας (δεν είναι τυχαίο ότι αναπτύ-
χθηκε ραγδαία από το 2009 και εντεύθεν, δηλαδή µετά 
τη χρηµατοπιστωτική κρίση του 2008), στην ουσία δεν 
αναιρεί την αβεβαιότητα για τη µακροηµέρευση των 
θέσεων αυτών.
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πολιτική

ΠΕΣ ΤΟ Μ’ ΕΝΑ TWEET
…και βγάλε τον πραγµατικό εαυτό σου.

#1 εφαρμογή στην Ελλάδα για
τις δημόσιες συγκοινωνίες

Κατεβάστε τώρα δωρεάν

Μία από τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες της εβδο-
µάδας που πέρασε προέκυψε από τη συγκέντρωση 
των αλληλέγγυων εν αναµονή της απόφασης του 
Εφετείου για την αναστολή ή µη εκτέλεσης της ποινής 
της Ηριάννας. 

Νίκος Φίλης και Νίκος Ξυδάκης έδωσαν το «παρών» 
στη συγκέντρωση και τους «έλουσαν» µε καφέδες και 
νερά κάποιοι από τους παρισταµένους.
Θα µπορούσε να πει κανείς πως…

Το γεγονός ότι ο χωρισµός δεν µπόρεσε να είναι πο-
λιτισµένος, πως δεν επετράπη στους Φίλη και Ξυδάκη 
να συµµετάσχουν στη συγκέντρωση, φανερώνει και 
µέρος της παθογένειας της ελληνικής κοινωνίας.

Ένα άλλο µέρος της παθογένειας φανερώνεται από 
την αντίδραση αρκετών από τους «απέναντι».

Το σίγουρο είναι πως δεν µπορεί κάποιος να εκφρά-
σει εµπεριστατωµένη άποψη για την υπόθεση της 
Ηριάννας. Αν τη θεωρεί αθώα ή ένοχη και γιατί, αν 
ορθώς δεν ανεστάλη η εκτέλεση της ποινής της µέχρι 
την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθµό ή όχι. 
Βάσει των όσων γνωρίζουµε, υπάρχουν ενδείξεις 
ότι µπορεί να υπάρχει δικαστική πλάνη, ωστόσο δεν 
γνωρίζουµε όλα τα δεδοµένα της υπόθεσης.

Όταν θα δηµοσιευτούν όλα τα σχετικά στοιχεία και 
στη συνέχεια αναλυθούν επισταµένως από ειδικούς 
που υποστηρίζουν είτε τη µια είτε την άλλη άποψη, θα 
µπορούµε να διαµορφώσουµε και πιο ολοκληρωµένη 
εικόνα. 
Εκείνα που σίγουρα µπορούµε να σχολιάσουµε είναι 
όσα ήδη γνωρίζουµε, όπως, για παράδειγµα, εκείνο 
το χωρίο του σκεπτικού της απόφασης µη αναστολής 
εκτέλεσης της ποινής που αναφέρει ως έναν από τους 
λόγους της απόρριψης το γεγονός ότι «γίνονται ταξίδια 
στο εξωτερικό, όπως στη Βαρκελώνη, […] αδικαιολό-
γητα, όχι για αναψυχή, ήτοι σε πόλη της Ισπανίας που 
είναι γνωστή για την εκεί δράση ανάλογων τροµοκρα-
τικών οργανώσεων».

Ε, όχι δα.

Εδώ υπάρχουν µέχρι και ειδικά ταξιδιωτικά πακέτα, 
προφανώς µη αναψυχής.

Άστε που η πόλη είναι και γεµάτη Βάσκους τροµοκρά-
τες, το λέει κι ο υπουργός.

Εντάξει, και να σας συλλάβουν δεν υπάρχει λόγος 
ιδιαίτερης ανησυχίας, τα πάντα θα εξαρτηθούν από τη 
σύνθεση του δικαστηρίου, και οι συνθέσεις αλλάζουν, 
όπως µας ενηµέρωσε και ο υπουργός ∆ικαιοσύνης.

Κι αν είναι αυτός ο στόχος; Για να συµπαρασταθεί και 
η κοινωνία στο µέτωπο που έχει ανοίξει η κυβέρνηση 
µε τη ∆ικαιοσύνη;
Σε κάθε περίπτωση, απ’ ό,τι φαίνεται, αυτό το κόλπο µε 
τις διαφορετικές συνθέσεις το κυνηγάµε.

Υπάρχουν βέβαια κάποιες αντικειµενικές δυσκολίες 
στο εγχείρηµα.
Μία είναι αυτή:

Μία άλλη είναι πως η κυβέρνηση έχει δεσµευτεί ότι 
αποδέχεται τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το δηµοσιονοµι-
κό έλλειµµα για το εν λόγω διάστηµα, ενώ ο αρµόδιος 
ευρωπαϊκός φορέας, η Eurostat, έχει αποφανθεί ότι τα 
στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ επί προεδρίας Γεωργίου είναι αξιό-
πιστα και υπολογίστηκαν βάσει των προδιαγραφών της.

Απ’ ό,τι φαίνεται,

Όπως και να ’χει, το σηµαντικό είναι ότι τα στελέχη της 
κυβέρνησης έχουν βγει στους δρόµους και µαθαί-
νουν από πρώτο χέρι την άποψη του κόσµου για τη 
διακυβέρνησή τους.
Την αρχή είχε κάνει ο υφυπουργός Εργασίας Πετρό-
πουλος, που τον σταµατούσαν ελεύθεροι επαγγελ-
µατίες για να του πουν ότι τους έσωσε, ακολούθησε ο 
υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής Μπαλάφας, 
τον οποίο σταµάτησε ένα µηχανάκι για να του πει ότι 
έµποροι, βιοτέχνες και επαγγελµατίες τούς θεωρούν 
ευεργέτες. Λογικά ο επόµενος πρέπει να είναι ο ανα-
πληρωτής υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τόσκας.

Και γιατί όχι, παρακαλώ; Μπάχαλα να ’ναι κι ό,τι να ’ναι.

Όλα αυτά όµως έχουν πλέον ηµεροµηνία λήξης. Μια 
νέα Αθήνα ετοιµάζεται. Ο δήµαρχος Αµαρουσίου Γιώρ-
γος Πατούλης σύντοµα θα είναι δήµαρχος Αθηναίων.

Και µια και παρ’ όλα αυτά κάποιοι εισαγγελείς και στε-
λέχη της κυβέρνησης επιµένουν, ήρθε και ο ταπεινωτι-
κός λογαριασµός.
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Μόλις πριν από 
λίγες ημέρες το 
Innovathess, η πρω-
τοβουλία επαγγελ-
ματιών για επαγγελ-

ματίες με αφετηρία τη Θεσσαλονίκη, έ-
κλεισε έναν κύκλο. Σε αυτούς τους 17 
μήνες που μεσολάβησαν από τον Φε-
βρουάριο του 2016 μέχρι τον Ιούνιο του 
2017 επιχειρήσαμε μέσα από σειρά εκ-
δηλώσεων, επαφών και διαλόγου να ανα-
δείξουμε αυτό που θεωρούμε ότι πρέπει 
να βρίσκεται στο DNA κάθε αναπτυξια-
κής δράσης.

Με απλό, ευθύ και αποτελεσματικό 
τρόπο θέλουμε να πιστεύουμε ότι δώ-
σαμε τη δυνατότητα, απευθυνόμενοι σε 
όλα τα μέλη της επιχειρηματικής κοι-
νότητας της Θεσσαλονίκης αλλά και της 
ευρύτερης περιοχής, να δικτυωθούν, να 
γνωριστούν και να διερευνήσουν ουσια-
στικές δυνατότητες συνεργασίας. Τίποτα 
περισσότερο από αυτό που διαπιστώ-
σαμε από τις προσωπικές μας εμπειρίες, 
να δώσουμε βήμα και πλαίσιο διαλόγου 
στους επαγγελματίες οι οποίοι εξετάζουν 
νέους τρόπους για το πώς θα μπορούσαν 
να κάνουν αυτό που έκαναν μέχρι τώρα 
με έναν διαφορετικό τρόπο, πιο καινο-
τόμο, ή να υλοποιούν τις νέες καινοτόμες 
ιδέες τους.

Σε αυτό το ταξίδι η αφετηρία μας, τον 
Φεβρουάριο του 2016, στο MET, αποτέ-
λεσε ένα αισιόδοξο αλλά φιλόδοξο πεί-
ραμα, χωρίς καμία θεσμική μόχλευση και 
επιτήδευση, ουσιαστικά με μόνο όπλο τη διάθεσή μας να ενώ-
σουμε σε έναν διάλογο, σε μια συζήτηση και σε ένα αποτέλεσμα 
τους ανθρώπους του επιχειρείν της Θεσσαλονίκης. Μια ομάδα 
δούλεψε στοχευμένα και με έμφαση στην ουσία κατάφερε να 
συγκεντρώσει περισσότερους από 400 ανθρώπους της πόλης 
μας που αγκάλιασαν αυτή την προσπάθεια. Η αρχή είχε γίνει…

Η πρώτη μαγιά ήταν ικανή να μας κινητροδοτήσει με τον 
σχεδιασμό των επόμενων δράσεων. Οι επόμενες εκδηλώσεις, 
τον Δεκέμβριο του 2016 στο Shark και φέτος τον Ιούνιο στο 
Biscotto, ήταν οι ζωντανές εικόνες μιας δυναμικής διαδικασίας 

που είχε στο πέρασμα του χρόνου πολλές συζητήσεις, ζυμώ-
σεις και ενεργοποίηση της πραγματικής δυναμικής της πόλης 
μας, που μας έφερε σε αυτήν ακριβώς τη σελίδα να προσδιορί-
σουμε τα επόμενα βήματά μας, δημιουργώντας έναν καινούργιο 
και πλούσιο σε δράσεις οδικό χάρτη.

Το Innovathess μπαίνει σε μια νέα εποχή διατηρώντας α-
ναλλοίωτη τη φιλοσοφία του, όπου πρωτεύοντα και καθορι-
στικό ρόλο παίζουν οι ίδιοι οι επαγγελματίες, οι startuppers, οι 
άνθρωποι της καινοτομίας, ουσιαστικά εκείνοι που καθορίζουν 
και καθορίζονται από τις αποφάσεις της ζώσας επιχειρηματικής 

καθημερινότητας.
Σε αυτό το πλαίσιο, η ομάδα του 

Innovathess είναι έτοιμη να εντάξει στο 
πλάνο της όλα εκείνα τα συστατικά που 
θα ενώσουν κάθε δράση, κάθε κεντρικό 
event, κάθε κοιτίδα διαλόγου σε μια ε-
νιαία διαδρομή για την επόμενη χρο-
νιά. Κεντρικός μας στόχος είναι ο σχε-
διασμός και η πραγματοποίηση δύο κε-
ντρικών events, ενός τον Δεκέμβριο του 
2017 και ενός τον Ιούνιο του 2018, που 
ουσιαστικά θα σηματοδοτούνται από 
τους βασικούς θεματικούς άξονες του 
Innovathess, εξελισσόμενους και συν-
δεόμενους μεταξύ τους. Ποιες θα είναι 
εκείνες οι ενδιάμεσες κουκκίδες που 
θα ενώσουν το παζλ; Επιμέρους θεμα-
τικές networking δράσεις, όπου με τη 
μορφή workshops οι επιχειρηματικές ο-
μάδες της πόλης μας αλλά και της ευρύ-
τερης περιοχής θα έχουν τη δυνατότητα 
να διαμορφώσουν οι ίδιες την ατζέντα 
των κεντρικών events. Επιπλέον, ετοιμά-
ζουμε και εκπλήξεις με εντελώς καινο-
τόμα για την περιοχή μας concepts, που 
θα συνδυάζουν το networking, την εξω-
στρέφεια, αλλά κυρίως την ενσωμάτωση 
όλης της κουλτούρας του Innovathess 
στην καθημερινότητα του κάθε επιχει-
ρηματία. Η προσπάθειά μας θα πλαισι-
ωθεί από innovative networking εφαρ-
μογές, όπου τα μέλη της κοινότητας του 
Innovathess θα έχουν τη δυνατότητα 
να μετατρέπουν κάθε στιγμή σε στιγμή 
Innovathess. Θέλουμε να είμαστε το 

πραγματικό talk of innovation της πόλης μας και ακόμη παρα-
πέρα…

Όλα αυτά όμως απαιτούν μια σειρά από στρατηγικές συνερ-
γασίες, ενεργοποίηση μιας ακόμη μεγαλύτερης ομάδας, αλλά 
και διασύνδεση τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε διεθνές επί-
πεδο. Πολύ σύντομα, αξιοποιώντας πλήρως το momentum, που 
αποτελεί σύμμαχό μας, θα ανακοινώσουμε τόσο τον νέο οδικό 
χάρτη του Innovathess όσο και τις στρατηγικές συνεργασίες 
που θα στοιχειοθετήσουν και τη νέα μας εικόνα.

Απλώς stay tuned!

INNOVATHESS 
Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΊΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΩΝ ΓΊΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΊΕΣ ΣΕ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

 ΤΟΥ ΧΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, FOUNDER INNOVATHESS

www.innovathens.gr

1ο meetup @ ΜΕΤ hotel 29 Φεβρουαρίου 2016 2ο meetup @ Shark 14 Δεκεμβρίου 2016 3ο meetup @ Biscotto coffee+ 28 Ιουνίου 2017
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Την άμεση αντίδραση του ευρωβουλευτή της ΝΔ 
Γιώργου Κύρτσου προκάλεσαν οι καταστροφι-
κές βροχοπτώσεις που έπληξαν την προηγού-
μενη Δευτέρα την περιοχή της Σιθωνίας, όπου 
κατά σύμπτωση βρισκόταν δύο ημέρες νωρί-

τερα, προσκεκλημένος του δημάρχου Γιάννη Τζίτζιου στις εκ-
δηλώσεις για τον 47ο Διάπλου του Τορωναίου Κόλπου.

Με γραπτή ερώτηση, η οποία κατατέθηκε την Τρίτη, ο  
κ. Κύρτσος επισημαίνει τις εκτεταμένες καταστροφές που ση-
μειώθηκαν και ζητεί την ενεργοποίηση του Ταμείου Αλλη-
λεγγύης της Ε.Ε. για την αποκατάσταση των ζημιών από τις 
πλημμύρες στη Σιθωνία.

Όπως είπε και στον κ. Τζίτζιο, με τον οποίο επικοινώνησε, 
«αν κινηθούμε άμεσα, το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. είναι 
ένα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν ουσιαστικά για την αποκατάσταση της πλημμυ-
ροπαθούς περιοχής».

Όμως το κρίσιμο ζήτημα ήταν η άμεση καταγραφή των κα-
ταστροφών και η υποβολή της σχετικής αίτησης από την κυ-
βέρνηση στις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές. Δυστυχώς, μέχρι 
σήμερα, παρά το γεγονός ότι έχει παρέλθει επαρκές χρονικό 
διάστημα, όχι μόνο αίτηση δεν έχει υποβληθεί αλλά η μόνη 
καταγραφή έγινε από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδο-
νίας. Η κυβερνητική οπτική ήταν ότι μάλλον δεν χρειάζονται 
τα χρήματα, καθώς ούτε καν το αίτημα του δήμου να κηρυ-
χτεί η περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης δεν ικανο-
ποιήθηκε.

Το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ε.Ε. δημιουργήθηκε για την 
αντιμετώπιση μεγάλων φυσικών καταστροφών και την εκδή-
λωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στις πληγείσες περιοχές 
της Ευρώπης μετά τις σοβαρές πλημμύρες που έπληξαν την 
Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του 2002. Έκτοτε έχει χρη-
σιμοποιηθεί σε 73 περιπτώσεις για την αντιμετώπιση κατα-

στροφών, όπως πλημμύρες, δασικές πυρκαγιές, σεισμοί, κα-
ταιγίδες και ξηρασίες. Μέχρι σήμερα έχει παρασχεθεί βοή-
θεια πάνω από 3,8 δισ. ευρώ σε 24 διαφορετικές ευρωπαϊκές 
χώρες.

Πρόσκληση στους κολυμβητές 
του διάπλου
Κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη Χαλκιδική ο κ. Κύρ-
τσος παρέστη στην τελετή λήξης του απόστασης 25 χιλιομέ-
τρων διάπλου του Τορωναίου Κόλπου, ο οποίος φέτος έγινε 
σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες, με τους κολυμβητές να χρει-
άζονται χρόνο αυξημένο κατά περίπου 50% σε σχέση με τις 
προηγούμενες χρονιές.

Κατά τον σύντομο χαιρετισμό του, στον οποίο ανταπά-
ντησε στον δήμαρχο που τον τίμησε με την ευκαιρία της πα-
ρουσίας του στις εκδηλώσεις, ο κ. Κύρτσος απηύθυνε πρό-
σκληση στους κολυμβητές που πήραν μέρος στον φετινό δι-
άπλου να επισκεφθούν και να ξεναγηθούν στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο μαζί με το Δ.Σ. του Συλλόγου ΣΙΘΩΝ που οργα-
νώνει τον διάπλου, ενώ διαβεβαίωσε τον κ. Τζίτζιο ότι θα πρέ-
πει να τον λογίζουν ως αρωγό σε όποιες ενέργειες για προ-
βολή της περιοχής γίνουν από δω και πέρα.

Παρουσίαση του βιβλίου στον Πολύγυρο
Στο πλαίσιο της διήμερης παρουσίας του στη Χαλκιδική, ο ευ-
ρωβουλευτής παρουσίασε το τελευταίο του βιβλίο, «Η διπλή 
κρίση Ελλάδας - Ευρωπαϊκής Ένωσης 2015-2017», σε εκδή-
λωση η οποία έγινε στο Δημαρχείο Πολυγύρου. Το βιβλίο πα-
ρουσίασαν ο δήμαρχος Σιθωνίας Γιάννης Τζίτζιος και ο πρό-
εδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος, 
ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο δήμαρχος Πολυγύρου Αστέριος 
Ζωγράφος.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Κύρτσος επισήμανε ότι σημασία 

έχει να οργανωθεί ξανά η κοινωνία, καθώς «άνθρωποι εξαι-
ρετικά παραγωγικοί βρέθηκαν στο επαγγελματικό, κοινωνικό 
περιθώριο». «Πρέπει να επανεντάξουμε στην παραγωγική δη-
μιουργική οικονομία αυτούς που περιθωριοποιήθηκαν στην 
κρίση» είπε, ενώ επισήμανε την ανάγκη ανάδειξης των πλε-
ονεκτημάτων της χώρας και στον τομέα του τουρισμού, στον 
οποίο διακρίνεται η Χαλκιδική. «Αν και έχουμε παραδοσιακά 
πλεονεκτήματα, μέσα στην απελπισία μας να μαζέψουμε φό-
ρους βάζουμε αυτογκόλ» σημείωσε.

Στην παρουσίαση παρέστησαν, ανάμεσα σε άλλους, ο βου-
λευτής Χαλκιδικής της ΝΔ Γιώργος Βαγιωνάς, ο περιφερει-
ακός σύμβουλος Χαλκιδικής και υποψήφιος βουλευτής Στέ-
λιος Βαλλιάνος, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Χαλκιδικής 
Γιώργος Γκίλλης, ο υποψήφιος βουλευτής της ΝΔ Νίκος Κα-
ραμανλής, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Πολυγύ-
ρου Μαρία Σαράντη, οι αντιδήμαρχοι Πολυγύρου Δημήτρης 
Ζαγγίδης και Δημήτρης Κοντογιώργης, η πρόεδρος του Νομι-
κού Προσώπου Πολυγύρου Ιφιγένεια Κυριακού και δημοτι-
κοί και τοπικοί σύμβουλοι.

Την οργάνωση της ΝΔ στη Χαλκιδική εκπροσώπησε ο 
πρόεδρος της ΝΟΔΕ Απόστολος Τζηρίτης, ενώ παρέστησαν 
η υπεύθυνη του Τομέα Γυναικών Μαρία Αβέρη και τα άλλα 
μέλη της διοίκησης.

Της παρουσίασης είχε προηγηθεί σύσκεψη στο γραφείο 
του δημάρχου με τη συμμετοχή του βουλευτή και άλλων φο-
ρέων, κατά την οποία ο κ. Κύρτσος ενημερώθηκε για τα προ-
βλήματα της περιοχής.

Ο ευρωβουλευτής ενημερώθηκε για τα τοπικά κομματικά 
θέματα από τον κ. Τζηρίτη, ο οποίος τον συνόδευσε και στην 
επίσκεψή του στον σεβασμιότατο μητροπολίτη Πολυγύρου, 
κ. Νικόδημο, στον οποίο ευχήθηκε για την ονομαστική του 
εορτή, και παρευρέθηκε στην επίσκεψη των χορωδιών του 
Πολυγύρου.

ΧΑΛΚΙΔΙΚΉ
Ιδιωτική πρωτοβουλία 
στον τουρισμό και 
κυβερνητική αδιαφορία 
στα προβλήματα

Ο Γιώργος Κύρτσος δαφνοστεφανώνει τον νικητή του 
47ου Διάπλου του Τορωναίου Κόλπου Χρήστο Καρατάσο.

Ο δήμαρχος Αμπελοκήπων Θεσσαλονίκης και πρόεδρος 
της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Λάζαρος Κυρίζογλου 
και ο δήμαρχος Σιθωνίας Γιάννης Τζίτζιος απέδωσαν 
τιμητική διάκριση στον ευρωβουλευτή της ΝΔ στην 
τελετή απονομής των νικητών του 47ου Διάπλου του 
Τορωναίου Κόλπου.

(Από αριστερά προς τα δεξιά) Ο πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Χαλκιδικής Γρηγόρης Τάσιος, ο δήμαρχος 
Πολυγύρου Αστέριος Ζωγράφος, ο συγγραφέας και ο 
δήμαρχος Σιθωνίας Γιάννης Τζίτζιος στην παρουσίαση 
του βιβλίου του Γιώργου Κύρτσου στον Πολύγυρο 
Χαλκιδικής.

Στη σύσκεψη στο γραφείο του δημάρχου Πολυγύρου 
κ. Ζωγράφου ο κ. Κύρτσος ενημερώθηκε για τα 
προβλήματα της περιοχής.

Ο σεβασμιότατος μητροπολίτης Πολυγύρου Νικόδημος 
με τον κ. Κύρτσο.

O πρύτανης του ΑΠΘ 
Περικλής Μήτκας με 
τον Γιώργο Κύρτσο 
και τη σύζυγό του 
Αμαλία Καραγκούνη 
στην εκδήλωση για 
την αναγόρευση 
του προέδρου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ σε 
επίτιμο διδάκτορα της 
Νομικής Σχολής του 
ΑΠΘ.



αφιέρωµα //
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΙΟΠΗ ΣΧΟΙΝΑ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η Ελλάδα που παράγει, εξάγει 
και αναπτύσσεται

Μ
ετά από µια µακρά περίοδο ισχυρών πιέσεων φαίνεται ότι η ελληνική οικονοµία, και δη η επιχειρηµατική κοινότητα, είναι κοντά στο να 
επιβεβαιώσει τη θεωρία του «πιεσµένου ελατηρίου». Μεγάλοι ελληνικοί όµιλοι οι οποίοι έχουν επιβιώσει ή και ενισχυθεί από την κρίση 
και πλέον σχεδιάζουν επεκτατικές κινήσεις δίνουν τη δική τους ηχηρή απάντηση στην ύφεση, γράφοντας «χιλιόµετρα» σε ξένες χώρες, 
µε εφαλτήριο µια στέρεη παραγωγική βάση στην ελληνική αγορά.

Αυτές οι εταιρείες που στάθηκαν στην κρίση είναι µπροστά σε µια ιστορική συγκυρία που συγκεντρώνει διεθνώς µεγάλο ενδιαφέρον 
και ενσωµατώνεται σε στρατηγικούς σχεδιασµούς κρατών και επιχειρήσεων, καθώς αρκετές αγορές αναζητούν χώρες και brands µε ισχυρά συγκριτικά πλεο-
νεκτήµατα.

Έχοντας προσαρµόσει την παραγωγική τους δοµή, µέσω επενδύσεων, στις αναδυόµενες ανάγκες για µεγαλύτερη διείσδυση των προϊόντων τους σε ένα όλο 
και πιο πολύπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο εξαγωγικού εµπορίου, µπορούν να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τις ξένες επιχειρήσεις στη διεθνή αγορά.

Αυτή η Ελλάδα και αυτές οι επιχειρήσεις αναζητούν την ελάχιστη αφορµή για να εκτιναχθούν και να ωθήσουν την οικονοµία σε νέα υψηλά επίπεδα µε 
στέρεες βάσεις.
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Ο ΣΕΒ σημειώνει 
ότι το 77% των 
ελληνικών εξαγωγών 
σε αξία, χωρίς τα 
πετρελαιοειδή, 
προέρχεται από 
κλάδους που 
λειτουργούν με 
διεθνές συγκριτικό 
πλεονέκτημα.

Τρόφιμα - ποτά, καπνός, πρώτες 
ύλες και καύσιμα είναι οι τομείς 
στους οποίους η χώρα μας εμφα-
νίζεται να έχει συγκριτικό πλεονέ-
κτημα στις εξαγωγές, σύμφωνα με 

την ανάλυση που περιλαμβάνεται στο εβδομαδι-
αίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων του ΣΕΒ (Σύν-
δεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών).

Ο Σύνδεσμος επισημαίνει χαρακτηριστικά 
ότι «η Ελλάδα και παράγει και εξάγει, και είναι 
ικανή να κάνει περισσότερα» και καλεί τους φο-
ρείς προώθησης των εξαγωγών να λάβουν υπ’ 
όψιν τα στοιχεία αυτά κατά τον σχεδιασμό της 
πολιτικής τους, ώστε να επιτευχθούν καλύτερα 
αποτελέσματα.

Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ, οι εξαγω-
γές χωρίζονται σε τέσσερις κατηγορίες, ανάλογα 
με το αν διαθέτουν ή όχι συγκριτικό πλεονέκτη-
μα και με γνώμονα την ποσοτική εξέλιξή τους:
• Οι δυναμικές εξαγωγές (διαθέτουν συγκριτι-
κό πλεονέκτημα και παρουσιάζουν αυξανόμενη 
διείσδυση) ανέρχονται σε 7,7 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων 4,6 δισ. ευρώ σε βιομηχανικά είδη (κυ-
ρίως αλουμίνιο, φάρμακα, χαλκός) και 2,7 δισ. 
ευρώ σε τρόφιμα-ποτά-καπνό (κυρίως λαχανικά, 
λάδι, τυρί, κρασί).
• Οι δυναμικές-ασταθείς εξαγωγές (διαθέτουν 
συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά έχουν φθίνουσα 
διείσδυση) ανέρχονται σε 4,9 δισ. ευρώ, εκ των 
οποίων 2,2 δισ. ευρώ αφορούν τρόφιμα-ποτά-
καπνό (κυρίως φρούτα, ψάρια, δημητριακά), 2,1 
δισ. ευρώ βιομηχανικά είδη (κυρίως ενδύματα, 
ράβδοι και σωλήνες, πλαστικά, καλλυντικά, υλι-
κό για διανομή ηλεκτρισμού) και 0,6 δισ. ευρώ 
πρώτες ύλες (κυρίως βαμβάκι).
• Οι ευάλωτες-ανερχόμενες εξαγωγές (δεν δια-
θέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα αλλά παρουσι-
άζουν αυξανόμενη διείσδυση) ανέρχονται σε 1,7 
δισ. ευρώ, εκ των οποίων 1,4 δισ. ευρώ αφορούν 
βιομηχανικά είδη (κυρίως πλοία-πλοιάρια, βιο-
μηχανικά είδη από κοινά μέταλλα, ηλεκτρικές 

Η Ελλάδα και παράγει και εξάγει
μηχανές-συσκευές, ηλεκτρικά κυκλώματα).
• Οι ευάλωτες εξαγωγές (δεν διαθέτουν συγκρι-
τικό πλεονέκτημα και έχουν φθίνουσα διείσδυ-
ση) ανέρχονται σε 2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 
1,8 δισ. ευρώ αφορούν βιομηχανικά είδη (κυρί-
ως υποδήματα, τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός, 
αντικείμενα ένδυσης, διάφορα μηχανήματα).

«Μία εξειδικευμένη ελληνική εξαγωγική 
πολιτική, οριζόντια και χωρίς κλαδικές προεκτά-
σεις, θα μπορούσε κατά προτεραιότητα να στο-
χεύσει στο 23% των εξαγωγών που δεν έχουν συ-
γκριτικό πλεονέκτημα και, ειδικότερα, στο 12% 
που είναι και φθίνουσας διείσδυσης, ώστε να θε-
ραπευτούν αδυναμίες και μειονεκτήματα.

»Ταυτόχρονα, ανάλογη προτεραιότητα δια-
φοροποιημένης παρέμβασης θα μπορούσε να 
δοθεί στις εξαγωγές αυξανόμενης διείσδυσης, 
που αποτελούν το 58% των εξαγωγών, με ιδιαίτε-
ρη έμφαση στο 47% που διαθέτει και συγκριτικό 
πλεονέκτημα.

»Οι πολιτικές προώθησης των εξαγωγών που 
γίνονται από διάφορους φορείς, χωρίς σημαντι-
κό αποτέλεσμα, θα πρέπει να εξελιχθούν σε “έξυ-
πνες” πολιτικές στοχευμένης παρέμβασης.

»Ταυτόχρονα, οριζόντιες πολιτικές εξωστρέ-
φειας θα μπορούσαν να σχεδιαστούν διαφορε-
τικά, ώστε να λαμβάνουν καλύτερα υπόψη το 
μείγμα των ελληνικών εξαγωγών, με στόχο να αλ-
λάξουν τη σύνθεση και την αποτελεσματικότητα 
της εξαγωγικής προσπάθειας της χώρας» αναφέ-
ρει ο ΣΕΒ.

Καλεί επίσης την κυβέρνηση να διευκολύνει 
τις επιχειρήσεις να κάνουν τις επενδύσεις που 
απαιτούνται ώστε να ανταγωνίζονται επί ίσοις 
όροις τις ξένες επιχειρήσεις στη διεθνή αγορά. 

Ο ΣΕΒ σημειώνει ότι το 77% των ελληνικών 
εξαγωγών σε αξία, χωρίς τα πετρελαιοειδή, προ-
έρχεται από κλάδους που λειτουργούν με διε-
θνές συγκριτικό πλεονέκτημα (έχουν, δηλαδή, 
μεγαλύτερη εξειδίκευση από τη μέση εξαγωγική 
χώρα στην παγκόσμια αγορά), ενώ το 58% από 

κλάδους αυξανόμενης διαχρονικά διείσδυσης 
στις παγκόσμιες αγορές. Στις 15 μεγαλύτερες 
εξαγωγικές κατηγορίες συγκαταλέγονται τα ποι-
οτικώς ανώτερα προϊόντα της ελληνικής γεωρ-
γίας και τεχνολογικώς προηγμένα βιομηχανικά 
προϊόντα με μοναδική θέση στην παγκόσμια 
αγορά.

Όλα αυτά πιστοποιούν ότι η Ελλάδα και πα-
ράγει και εξάγει, και είναι ικανή να κάνει περισ-
σότερα. Η χώρα πρέπει να στραφεί σε «έξυπνες» 
στοχευμένες οριζόντιες εξαγωγικές πολιτικές, 
καθώς οι παραδοσιακές πολιτικές προώθησης 
εξαγωγών δεν φαίνεται να φέρνουν αποτέλεσμα.

Είναι δουλειά των επιχειρήσεων να προσαρ-
μόσουν την παραγωγική τους δομή, μέσω επεν-
δύσεων, στις αναδυόμενες ανάγκες για μεγαλύτε-
ρη διείσδυση των προϊόντων τους σε ένα όλο και 
πιο πολύπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο εξαγωγι-
κού εμπορίου.

Είναι δουλειά της κυβέρνησης να διευκολύ-
νει τις επιχειρήσεις να κάνουν τις επενδύσεις 
που απαιτούνται ώστε να ανταγωνίζονται επί 
ίσοις όροις τις ξένες επιχειρήσεις στη διεθνή 
αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχική σημασία 
έχει η μείωση των ειδικών φόρων στην παρα-
γωγή (π.χ. κόστος ενέργειας) και η διασφάλιση, 
μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συνθηκών 
προσδοκώμενης ανταγωνιστικής διεθνώς κερδο-
φορίας. Μόνο έτσι οι κρατικές παρεμβάσεις για 
την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων (ανα-
πτυξιακός, ΕΣΠΑ, στρατηγικές επενδύσεις κ.λπ.) 
μπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικό περιεχόμε-
νο.

Μετά από χρόνια χαμένων ευκαιριών έχει 
έρθει η ώρα να γίνει μια νέα αρχή. Ας μη χαθεί 
η μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα για 
να ξεφύγουμε από την κρίση και την ύφεση, με 
μια ώθηση προς την εξωστρέφεια, καθώς η χώρα 
εργάζεται για να βγει από το μνημόνιο και να επι-
στρέψει σύντομα στην κανονικότητα της χρημα-
τοδότησης από τις αγορές.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Τα ελληνικά 
φάρμακα αποτελούν 
άξιους πρεσβευτές 
της χώρας μας στις 
διεθνείς αγορές, καθώς 
διατίθενται συνολικά 
σε 85 χώρες σε όλο 
τον κόσμο.

Σε ατμομηχανή ανάπτυξης αναδεικνύ-
εται ο κλάδος της ελληνικής παρα-
γωγής φαρμάκων, αφήνοντας ισχυρό 
αποτύπωμα στην εθνική οικονομία 
και στην ελληνική κοινωνία, ακόμα 

και εν μέσω οικονομικής κρίσης.
Τα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης και τις ευκαι-

ρίες επένδυσης που προσφέρει ο τομέας της υγείας 
υπογράμμισε πρόσφατα και ο υπουργός Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης Δ. Παπαδημητρίου, μιλώντας σε 
συνέδριο για τον κλάδο της υγείας, εκτιμώντας ότι 
το ετήσιο όφελος ανέρχεται σε 750 εκατ. ευρώ, τα 
500 εκατ. ευρώ από τον ιατρικό και ιαματικό του-
ρισμό και περί τα 250 εκατ. ευρώ από τις κλινικές 
μελέτες.

Ο υπουργός επισήμανε τη σημαντική ώθηση 
που μπορούν να λάβουν οι εξαγωγές ιδιωτικών 
υπηρεσιών υγείας μέσω του ιατρικού και ιαματι-
κού τουρισμού, με το εκτιμώμενο οικονομικό όφε-
λος να μπορεί να υπερβεί τα 0,5 δισ. ευρώ ετησίως 
διαχρονικά, εφόσον επιτευχθεί μια ετήσια προσέ-
λευση 100.000 ασθενών.

Επίσης, στάθηκε στην ανάγκη να υπάρξει ένα 
σταθερό πλαίσιο συνεργασίας με καθαρούς όρους 
και ορίζοντα τετραετίας για τον κλάδο, προκειμέ-
νου να αποτελέσει η ελληνική φαρμακοβιομηχα-
νία την αιχμή του δόρατος της ανάπτυξης.

Ο ίδιος σημείωσε δε ότι στο πλαίσιο μιας γενι-
κότερης συμφωνίας η κυβέρνηση επιδιώκει τη δέ-
σμευση εκ μέρους των πολυεθνικών ότι τα επόμε-
να τέσσερα χρόνια θα διενεργηθούν στη χώρα μας 
κλινικές μελέτες που θα αποφέρουν τουλάχιστον 1 
δισ. ευρώ, ενώ παράλληλα θα υλοποιηθούν επεν-
δύσεις στην παραγωγή και συσκευασία φαρμάκων. 
Ειδική μνεία έκανε ο κ. Παπαδημητρίου και στην 
τεχνολογική επανάσταση στον χώρο της υγείας, η 
οποία, όπως παρατήρησε, ανοίγει τεράστιο χώρο 
για επενδύσεις.

Σήμερα η ελληνική φαρμακοβιομηχανία μετρά 
περισσότερα από 50 χρόνια συσσωρευμένης τε-
χνογνωσίας, έχοντας χαράξει μια αξιόλογη πορεία 

Φάρμακο στην ανάπτυξη η φαρμακοβιομηχανία
στην έρευνα και την ανάπτυξη υψηλής ποιότητας 
θεραπειών.

Τα 27 υπερσύγχρονα εργοστάσια της ελλη-
νικής φαρμακοβιομηχανίας δείχνουν τον δρόμο 
προς την παραγωγική ανασυγκρότηση που σε άλ-
λους κλάδους μπορεί να δείχνει χαμένη, στα φάρ-
μακα όμως υπάρχει αντίθετη πορεία.

Τα ελληνικά φάρμακα παράγονται με τη χρήση 
τεχνολογίας αιχμής και την εφαρμογή εξελιγμένων 
συστημάτων ποιοτικού ελέγχου και βέλτιστων πρα-
κτικών παραγωγής. Ενδεικτικό μάλιστα των υψη-
λών παραγωγικών προδιαγραφών που διατηρεί ο 
κλάδος είναι το γεγονός ότι το 25% του όγκου των 
φαρμάκων που διακινούν σήμερα οι πολυεθνικές 
φαρμακευτικές εταιρείες στην ελληνική αγορά πα-
ράγεται σε ελληνικά εργοστάσια.

Ωστόσο, η Ελλάδα έχει να επιδείξει και ση-
μαντικό έργο στον τομέα της έρευνας και της ανά-
πτυξης καινοτόμων θεραπειών. Περισσότερα από 
100 είναι τα διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας που 
έχουν κατοχυρωθεί ως αποτέλεσμα των ερευνητι-
κών προσπαθειών που υλοποιούνται στα υπερσύγ-
χρονα εργαστήρια των εγχώριων βιομηχανιών φαρ-
μάκου και σε συνεργασία με ερευνητικούς φορείς 
της χώρας και του εξωτερικού. Αξίζει να σημειωθεί 
πως ορισμένα από τα εργαστήρια αυτά κατέχουν 
ήδη εξέχουσα θέση στη σχετική διεθνή κατάταξη 
χάρη στην πρότυπη ερευνητική τους δραστηρι-
ότητα. Με επενδύσεις σε έρευνα που ξεπερνούν 
τα 30 εκατ. ευρώ τον χρόνο, η ελληνική παραγω-
γή φαρμάκων συμμετέχει σε περισσότερα από 80 
ερευνητικά προγράμματα, αναζητώντας νέες φαρ-
μακοτεχνικές μορφές, συνδυασμούς φαρμάκων, 
τροποποιημένα συστήματα χορήγησης, αλλά και 
νέες ενδείξεις σε υφιστάμενες δραστικές ουσίες. 
Και όλα αυτά εν μέσω των ιδιαίτερα δυσμενών οι-
κονομικών συνθηκών και των σημαντικών πιέσεων 
που δέχεται ο κλάδος στο πλαίσιο των μνημονια-
κών υποχρεώσεων της χώρας.

Τα ελληνικά φάρμακα αποτελούν επίσης άξι-
ους πρεσβευτές της χώρας μας στις διεθνείς αγο-

ρές, καθώς διατίθενται συνολικά σε 85 χώρες σε 
όλο τον κόσμο (Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία, 
Βέλγιο, Αυστρία, ΗΠΑ, Καναδάς, Αυστραλία, Μ. 
Ανατολή, Κεντρική - Ανατολική Ευρώπη). Η υψη-
λή ποιότητα και η θεραπευτική τους αποτελεσμα-
τικότητα αναγνωρίζονται από πολλά ασφαλιστικά 
συστήματα του εξωτερικού, τα οποία αναλαμβά-
νουν την αποζημίωσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, το 
21% του κύκλου εργασιών της ελληνικής φαρμακο-
βιομηχανίας αφορά σήμερα εξαγωγές, γεγονός που 
συμβάλλει στην ανάδειξη του φαρμάκου στο δεύ-
τερο εξαγώγιμο προϊόν της χώρας μας τα τελευταία 
χρόνια μετά τα πετρελαιοειδή.

Όσον αφορά τη συμβολή της ελληνικής φαρμα-
κοβιομηχανίας στην ενίσχυση της απασχόλησης, 
οι αριθμοί μιλάνε από μόνοι τους, καθώς οι 13.000 
εργαζόμενοι της ελληνικής φαρμακοβιομηχανίας 
αντιπροσωπεύουν το 60% της συνολικής απασχό-
λησης του κλάδου, ενώ περισσότερες από 50.000 
είναι οι θέσεις εργασίας που επηρεάζονται έμμε-
σα και οι οποίες σχετίζονται με υποστηρικτικούς 
κλάδους συναφείς με την παραγωγή φαρμάκου. Η 
ελληνική παραγωγή φαρμάκων αναδεικνύεται σε 
σταθερή δεξαμενή απασχόλησης, εμφανίζοντας 
την υψηλότερη αναλογία ανθρώπινου δυναμικού 
που απασχολείται σε δραστηριότητες έρευνας και 
ανάπτυξης σε σύγκριση με τους υπόλοιπους τομείς 
της μεταποίησης.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επιμένει να 
επενδύει στη χώρα, ακόμα και μέσα στην κρίση, 
εξακολουθώντας να παράγει υψηλής ποιότητας 
φάρμακα και να θέτει σε λειτουργία τα γρανάζια 
της ανάπτυξης. Ωστόσο, οι στρεβλώσεις της φαρ-
μακευτικής πολιτικής των τελευταίων ετών και οι 
επιταγές του μνημονίου έχουν καθηλώσει το μερί-
διο αγοράς των ελληνικών φαρμάκων σε εξαιρετικά 
χαμηλά επίπεδα. Και αυτό, παρά το γεγονός ότι η 
ελληνική φαρμακοβιομηχανία αντιπροσωπεύει το 
80% των επενδύσεων για έρευνα και το 100% των 
παραγωγικών επενδύσεων του φαρμακευτικού 
κλάδου.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Αυξημένες ήταν 
οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις 
στην Ελλάδα το 
2016, με έντονη 
κινητικότητα και 
από τη Ρωσία.

Αύξηση κατά 123% σε σχέση με το 2015 
παρουσίασαν οι άμεσες ξένες επενδύ-
σεις (ΑΞΕ) που πραγματοποιήθηκαν 
στη χώρα μας την προηγούμενη χρονιά, 

το 2016, φτάνοντας τις 13 σε απόλυτο αριθμό. Ωστό-
σο, παρά τον αγώνα δρόμου που δίνουν οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν εν μέσω μιας 
κρίσης που σοβεί για τουλάχιστον οκτώ χρόνια, οι 
άμεσες επενδύσεις στη χώρα μας έμειναν σε ιδιαί-
τερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση με άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έκ-
θεση της ΕΥ - European attractiveness survey, που 
κατατάσσει την Ελλάδα στην 34η θέση μεταξύ 44 
χωρών με βάση τον αριθμό των ΑΞΕ και στην 35η 
θέση με βάση τον αριθμό των θέσεων εργασίας που 
δημιουργήθηκαν.

Χαρακτηριστική είναι σε αυτό το πλαίσιο η πα-
ρέμβαση του διευθύνοντος συμβούλου του ομίλου 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργου Περιστέρη στο 1ο Συνέδριο 
Υποδομών και Μεταφορών για τις Προοπτικές 
Ανάπτυξης. Ο επικεφαλής του ομίλου τόνισε πως ο 
μόνος τρόπος για να μπει φρέσκο χρήμα στην ελλη-
νική οικονομία είναι οι επενδύσεις στις υποδομές, 
κυρίως στον ενεργειακό τομέα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 2016 
πραγματοποιήθηκαν 13 ΑΞΕ στη χώρα μας, κατα-
γράφοντας αύξηση 123% σε σχέση με το 2015. Από 
τις επενδύσεις αυτές, οκτώ πραγματοποιήθηκαν 
στον κλάδο των χρηματοοικονομικών, δύο στον 
κλάδο της μεταποίησης και από μία στους κλάδους 
της γεωργίας, των μεταφορών και επικοινωνιών και 
των κατασκευών. Μεταξύ των ΑΞΕ στη χώρα μας, 
τέσσερις προήλθαν από το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο 
από την Ιαπωνία και από μία από Γαλλία, Ελβετία, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ΗΠΑ, Ισπανία, Ολλαν-
δία και Σερβία.

Συνεχίζονται οι ξένες 
επενδύσεις στη χώρα

Σημειώνεται πως οι ΑΞΕ που πραγματοποιήθη-
καν δημιούργησαν 111 νέες θέσεις εργασίας, κατά 
κύριο λόγο στους κλάδους των χρηματοοικονομι-
κών και των μεταφορών και επικοινωνιών.

Σημαντικός επενδυτής η Ρωσία
Στα 683 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, αυξημένες κατά 8,9%, 
ανήλθαν το 2016 οι επενδύσεις στην Ελλάδα, σύμ-
φωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Ρω-
σίας, ποσό που αντιστοιχεί στο 0,2% των συνολικών 
ρωσικών ΑΞΕ στο εξωτερικό.

Κατά το 2016 στην Ελλάδα εισέρρευσαν ρω-
σικές ΑΞΕ αξίας 15 εκατ. δολαρίων ΗΠΑ (2015: 12 
εκατ. δολάρια), ποσό που αντιστοιχεί στο 0,1% των 
συνολικών εξερχόμενων ρωσικών ΑΞΕ κατά το υπό 
εξέταση έτος.

Οι ρωσικές ΑΞΕ στην Ελλάδα κατευθύνονται 
κυρίως στον τομέα της ενέργειας, στον χρηματοπι-
στωτικό τομέα, στις τηλεπικοινωνίες, στον τουρισμό 
και στα ακίνητα, καθώς και στον τομέα των τροφί-
μων.

Αναλυτικότερα, στην ετήσια έκθεση αναφέρο-
νται τα εξής ανά τομείς επένδυσης:
• Ενέργεια: Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS Α.Ε., η οποία 
δραστηριοποιείται στον τομέα της ενέργειας, ανή-
κει κατά 50% στον Όμιλο Κοπελούζου και κατά 
50% στη ρωσική Gazprom. Η ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ GAS 
Α.Ε. ιδρύθηκε το 1991 και έχει ως στόχο της την 
προμήθεια φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά 
και την ανάπτυξη, κατασκευή και λειτουργία ενερ-
γειακών έργων.
• Τραπεζικός τομέας: Η Bank Kedr έλαβε το 2007 
άδεια έναρξης τραπεζικών εργασιών στην Ελλάδα. 
Η Bank Kedr ιδρύθηκε το 1991 και είναι η 143η τρά-
πεζα της Ρωσίας με βάση τα 79 στοιχεία του ενεργη-
τικού της. Ωστόσο, συγκαταλέγεται μεταξύ των 50 

μεγαλύτερων ρωσικών εμπορικών τραπεζών βάσει 
των καταθέσεων.

Τον Μάιο του 2011 ο όμιλος ICT, ο οποίος 
δραστηριοποιείται μεταξύ άλλων στους τομείς της 
ενέργειας και των ορυχείων, ενώ ο ιδιοκτήτης του 
Alexander Nesis είναι από τους βασικούς μετόχους 
της μεγαλύτερης ιδιωτικής τράπεζας στη Ρωσία, της 
OTKRITIE FC BANK, απέκτησε το 5% της Τράπε-
ζας Πειραιώς.
• Οπλικά συστήματα: Η Rosoboronexport, η οποία 
έχει το αποκλειστικό δικαίωμα εξαγωγής ρωσικών 
οπλικών συστημάτων, έχει συστήσει θυγατρική στην 
Ελλάδα, τη Rosoboron Service - Hellas.
• Ακίνητα-Τουρισμός: Το 2013 ο Ντιμίτρι Ριμπολό-
βλεφ αγόρασε έναντι 115 εκατ. ευρώ το γνωστό νησί 
Σκορπιός από την Αθηνά Ωνάση. Η ξενοδοχειακή 
αλυσίδα Atlantica Hotels & Resorts (κατά 50% ανή-
κει στον γερμανικό όμιλο TUI) και το ρωσικό του-
ριστικό πρακτορείο Nataly Tours ανακοίνωσαν την 
από κοινού έναρξη επενδυτικού σχεδίου στην Ελ-
λάδα. Συγκεκριμένα, οι δύο εταίροι σκοπεύουν σε 
διάστημα πενταετίας να κατασκευάσουν στη χώρα 
μας είκοσι νέα ξενοδοχεία, το δε ύψος της επένδυ-
σης υπολογίζεται σε 1,2 δισ. ευρώ.

Ο Όμιλος Mouzenidis μέσω του Mouzenidis 
Travel πρόσθεσε πρόσφατα στο χαρτοφυλάκιό του 
την αεροπορική εταιρεία Ellinair, την εταιρεία διαχεί-
ρισης ακινήτων Mouzenidis Real Estate, το ορθόδοξο 
προσκυνηματικό κέντρο Solun, τα ξενοδοχεία Potidea 
Palace και Portes Palace στη Χαλκιδική, τον χώρο 
στάθμευσης αυτοκινήτων και την αίθουσα VIP στο 
αεροδρόμιο «Μακεδονία», την εταιρεία παραγωγής 
κρασιού Mouzenidis Wine και το κελάρι-κάβα Kava 
Idea, την εταιρεία αερομεταφορών φορτίων (cargo) 
CSR Air Services και το πόρταλ Grecomania.ru.

Επίσης, ο ρωσικός όμιλος Agroinvest-MIRUM 
επένδυσε ήδη το ποσό των 100 εκατ. ευρώ με αρχικό 
σχέδιο επένδυσης 400 εκατ. ευρώ. Τον Ιούνιο του 
2008 η συγκεκριμένη εταιρεία εξαγόρασε τμημα-
τικά 2.000 στρέμματα στην Ανατολική Κρήτη, πλη-
σίον της ξενοδοχειακής μονάδας Elunda Domes. 
H συγκεκριμένη επένδυση λόγω προβλημάτων 
(πρόβλημα παραμεθόριας περιοχής, χωροταξικά 
προβλήματα) προχωρά, προς το παρόν τουλάχιστον, 
μόνο εν μέρει.

Πρόσφατα, ο ρωσικός όμιλος wimm bill Dann 
εξαγόρασε τη γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη. Η ρω-
σικών συμφερόντων εταιρεία του ομογενούς Ιβάν 
Σαββίδη εξαγόρασε την καπνοβιομηχανία ΣΕΚΑΠ, 
εκμίσθωσε για ένα έτος το ξενοδοχείο Macedonia 
Palace και κέρδισε τον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης 
για το Ξενία στο Παλιούρι.

Ως σημαντικό στοιχείο καταγράφεται στην 
έκθεση και το ενδιαφέρον ρωσικών ομίλων για το 
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων του Λιμένος Θεσσα-
λονίκης, ή για τα περιφερειακά αεροδρόμια κ.λπ. 
Ωστόσο, σημειώνεται ότι το αρχικά εκπεφρασμένο 
ενδιαφέρον των Ρωσικών Σιδηροδρόμων RZD να 
συμμετάσχουν στην ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ και της Ελληνικής Εταιρείας Συντήρησης Σιδη-
ροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ) δεν υλο-
ποιήθηκε, καθώς η εταιρεία δεν κατέθεσε τελικώς 
δεσμευτική προσφορά κατά τη διαγωνιστική διαδι-
κασία που ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2016.

Τέλος, ολοένα αυξανόμενο είναι το ενδιαφέρον 
που επιδεικνύουν οι Ρώσοι για απόκτηση εξοχικής 
κατοικίας στο εξωτερικό, γεγονός που ήδη έχει 
καταστήσει τη Ρωσία τον υπ’ αριθμόν 1 στόχο των 
δραστηριοποιούμενων στον τομέα του real estate 
στη χώρα μας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Αναζητούµε συνεχώς νέες θεραπείες, γιατί έχουµε έναν σκοπό. 
Θέλουµε οι ανακαλύψεις µας να προσφέρουν περισσότερη και 
καλύτερη ζωή σε όσο το δυνατό περισσότερους ανθρώπους 
παγκοσµίως.

Στην MSD πρωτοπορούµε στην έρευνα γιατί χρειαζόµαστε 
ακόµα  θεραπείες για τον καρκίνο, τη νόσο Αλτσχάιµερ, 
τον ιό HIV και τόσες άλλες παθήσεις που ταλαιπωρούν 
ανθρώπους και ζώα σε όλο τον κόσµο. 

Στοχεύουµε τις πιο δύσκολες ασθένειες, 
γιατί θέλουµε να βοηθήσουµε τους ανθρώπους 
να απαλλαγούν από αυτές, ώστε να µπορούν 
να δηµιουργούν, να απολαµβάνουν 
και να ζουν µια καλύτερη ζωή.

MSD. Inventing for Life.

ΣΤΗΝ MSD ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ 
ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΖΩΗ

ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΟΥΜΕ 
ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ

Για να µάθετε περισσότερα για τις επιστηµονικές 
µας ανακαλύψεις  επισκεφθείτε το msd.gr ή 
ακολουθήστε µας στο Twitter.

Copyright © 2017 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of Merck & Co., Inc. Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved. 
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Η εταιρεία 
πρωτοπορεί, 
εστιάζοντας 
στην αξιοκρατία, 
στην ταχύτερη 
υλοποίηση, στην 
καταπολέμηση της 
γραφειοκρατίας 
και στη μείωση του 
κόστους.

Σ
ταθερά προσηλωμένη στο 
όραμά της να είναι πάντα 
η μεγαλύτερη και πιο αξι-
όπιστη εταιρεία στη δια-
χείριση του κύκλου του 
νερού με υπευθυνότητα, 
τεχνογνωσία και κυρίως με 

σταθερή ανθρωποκεντρική προσέγγιση, η ΕΥ-
ΔΑΠ διαχειρίζεται με επιτυχία εδώ και δεκαε-
τίες τον κύκλο του νερού.

Η βασική αποστολή της ΕΥΔΑΠ είναι να 
παρέχει ποιοτικό και φθηνό πόσιμο νερό σε 
όλο και περισσότερους πολίτες και να το απο-
δίδει πίσω στο περιβάλλον καθαρό, μέσα από 
την αποτελεσματική διαχείριση όλων των δια-
θέσιμων πόρων, με κοινωνική ευαισθησία και 
με γνώμονα τη συνεισφορά στην κοινωνική 
ευημερία.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει την 
έμπρακτη στήριξη στην κοινωνία, θεσπίζοντας 
το νέο Έκτακτο Κοινωνικό Τιμολόγιο, αντα-
ποκρινόμενη στις ανάγκες των ευαίσθητων 
κοινωνικών ομάδων που δοκιμάζονται από την 
οικονομική κρίση.

Συγκεκριμένα, η ΕΥΔΑΠ προσφέρει, με-
ταξύ άλλων, διπλάσια ποσότητα δωρεάν νερού 
στους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήμα-
τος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες, όπως και η σχετική αίτηση, εί-
ναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Εταιρείας, 
www.eydap.gr.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Ιω-
άννης Μπενίσης, δήλωσε: «Εκτιμάται ότι χι-
λιάδες νοικοκυριά θα επωφεληθούν από τις 
επιπλέον κοινωνικές παροχές της ΕΥΔΑΠ. 

Στήριξη στην κοινωνία  
και εκσυγχρονισμός των λειτουργιών

Παραμένουμε πιστοί στην υλοποίηση πολιτι-
κών με θετικό πρόσημο για την κοινωνία και 
κυρίως για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι 
αδυνατούν να εξασφαλίσουν ακόμα και τα απο-
λύτως απαραίτητα. Το νερό αποτελεί ανθρώπι-
νο δικαίωμα και βασικό αγαθό για όλους και 
ιδιαίτερα για τις κοινωνικές ομάδες που έχουν 
ανάγκη τη στήριξη του κοινωνικού συνόλου».

Παράλληλα με τις κοινωνικές πρωτοβου-
λίες, η ΕΥΔΑΠ συνεχίζει τον εκσυγχρονισμό 
των λειτουργιών και των υπηρεσιών της. Με 
γνώμονα τη βελτίωση της αποτελεσματικότη-
τας και της αποδοτικότητας του ευρύτερου δη-
μόσιου τομέα, η ΕΥΔΑΠ προχώρησε δυναμικά 
στην εφαρμογή του Συστήματος Διοίκησης 
μέσω Στόχων και Δεικτών Μέτρησης Αποτε-
λεσματικότητας και Αποδοτικότητας (Στοχο-
θεσία).

Οι βασικοί πυλώνες αυτής της εφαρμογής 
είναι αφενός ο καθορισμός και η υλοποίηση 
των στόχων και αφετέρου η ανάπτυξη Συστή-
ματος Δεικτών Μέτρησης Αποδοτικότητας και 
Αποτελεσματικότητας και η κατάρτιση εκθέ-
σεων αξιολόγησης των δράσεων σε κάθε οργα-
νωτική μονάδα της εταιρείας. Η εφαρμογή της 
Στοχοθεσίας θα συμβάλει στην αποτελεσματι-
κότερη άσκηση διοίκησης, στον εντοπισμό τυ-
χόν δυσλειτουργιών και γενικότερα στη λήψη 
αποφάσεων.

Η καινοτομία και πρωτοτυπία του έργου 
έγκειται στο γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει 
αντίστοιχο εγχείρημα στο Δημόσιο και στον 
ευρύτερο δημόσιο τομέα, γεγονός που ανα-
γνωρίστηκε μέσω του πρώτου βραβείου που 
απέσπασε η ΕΥΔΑΠ στην Τελετή Απονομής 

των Business IT Excellence (ΒΙΤΕ) Awards 
2017. Πρόκειται για ένα έργο παρακολούθησης 
της εκτέλεσης των στόχων όλων των οργανωτι-
κών μονάδων της εταιρείας και κατ’ επέκταση 
εκσυγχρονισμού και απλοποίησης των διαδι-
κασιών οργάνωσης της εταιρείας.

Κατά την παραλαβή του βραβείου ο διευ-
θύνων σύμβουλος της ΕΥΔΑΠ, Ιωάννης Μπε-
νίσης, δήλωσε: «Με αυτό το βραβείο προσπα-
θούμε να σπάσουμε ή έστω να ραγίσουμε το 
στερεότυπο που θέλει τον δημόσιο τομέα να 
είναι απαρχαιωμένος και αναποτελεσματικός. 
Εμείς στην ΕΥΔΑΠ προχωρήσαμε πρώτοι και 
δυναμικά στον εκσυγχρονισμό των υπηρεσι-
ών και των λειτουργιών μας. Ξεκινώντας από 
το σύστημα εφαρμογής της Στοχοθεσίας, το 
οποίο συμβάλλει στην αύξηση της αποτελε-
σματικότητας και της αποδοτικότητας, δημι-
ουργήσαμε ένα περιβάλλον διαφάνειας, πλή-
ρους ενημέρωσης, χαρτογράφησης των πιθα-
νών καθυστερήσεων, καθώς και κοστολόγησης 
των χρονικών υπερβάσεων ως προς την επίτευ-
ξη των στόχων. Με αυτόν τον τρόπο η ΕΥΔΑΠ 
των περίπου 2.500 εργαζομένων, των 140 ορ-
γανωτικών μονάδων, των 4,3 εκατομμυρίων πε-
λατών στην ύδρευση και των 3,2 πελατών στην 
αποχέτευση πρωτοπορεί, εστιάζοντας στην 
αξιοκρατία, στην ταχύτερη υλοποίηση, στην 
καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και στη 
μείωση του κόστους. Είμαστε αποφασισμένοι 
να συνεχίσουμε την εφαρμογή ενός ολοκλη-
ρωμένου σχεδίου αναπτυξιακής στρατηγικής 
και εκσυγχρονισμού της εταιρείας με υπηρε-
σίες που θα προσδώσουν αξία στον πολίτη και 
στην εθνική οικονομία».
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Οι «λεωφόροι» της νέας ψηφιακής εποχής
Η 4η βιομηχανική επανάσταση, είναι η επανάσταση της Τεχνολογίας. Αλλάζει τα πάντα: τον τρόπο 
που ζούμε, που επικοινωνούμε, που εργαζόμαστε. Στη νέα ψηφιακή εποχή όλα γίνονται απλούστε-

ρα, ταχύτερα και φθηνότερα. Η ανάγκη για τη χώρα και τις επιχειρήσεις να χειριστούν την εξέλιξη της 
τεχνολογίας και να μπουν σε τροχιά ψηφιακής ανάπτυξης είναι μεγάλη. 

ΔΊΚΤΥΑ ΝΈΑΣ ΓΈΝΊΑΣ ΣΤΑΘΈΡΉΣ ΚΑΊ ΚΊΝΉΤΉΣ
Προϋπόθεση για την ψηφιακή ανάπτυξη είναι οι σύγχρονες 
τηλεπικοινωνιακές υποδομές. Οι «ψηφιακές λεωφόροι» πάνω 
στις οποίες θα «τρέχουν» οι υπηρεσίες του μέλλοντος. Ο Όμιλος 
ΟΤΕ επενδύει εντατικά σε Δίκτυα Νέας Γενιάς, αναπτύσσοντας 
υποδομές που θα δώσουν ώθηση στην ελληνική οικονομία και θα 
δημιουργήσουν προοπτικές ανάπτυξης. Μόνο την περασμένη εξαετία, 
οι επενδύσεις αυτές στη χώρα ξεπέρασαν τα €2 δισ. Επιπλέον, έχει 
ήδη εξαγγείλει επενδύσεις ύψους €1,5 δισ. έως το 2020 για να 
προσφέρει στους καταναλωτές ακόμα υψηλότερες ταχύτητες και 
μεγαλύτερη κάλυψη στο σταθερό και το κινητό.

Ή ΈΤΑΊΡΈΊΑ ΤΩΝ ΟΠΤΊΚΩΝ ΊΝΩΝ
Χάρη στο μεγάλο επενδυτικό του πλάνο, ο Όμιλος ΟΤΕ είναι η εταιρεία 
των οπτικών ινών στην Ελλάδα. Σήμερα, διαθέτει 34.000 χλμ οπτικών 
ινών στο δίκτυο κορμού και 6.000 χλμ στο δίκτυο πρόσβασης. Μέχρι 
το τέλος του 2017, θα έχει περάσει επιπλέον 3.000 χλμ, ενώ στο 
πλαίσιο του έργου Rural Broadband τοποθετεί συνολικά άλλα 11.000 
χλμ οπτικών ινών, για να έχουν πρόσβαση στο internet και οι πιο 
απομακρυσμένες αγροτικές περιοχές. 
Επόμενο βήμα είναι η αναβάθμιση της υπηρεσίας VDSL, μέσω 
της οποίας προσφέρονται ταχύτητες έως 50 Mbps, με τεχνολογία 
Vectoring και Super-Vectoring, ώστε νοικοκυριά κι επιχειρήσεις να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε ταχύτητες 100 Μbps και άνω. Το σχέδιο 
του Ομίλου ΟΤΕ περιλαμβάνει την αναβάθμιση περίπου 11.900 
υπαίθριων καμπινών από 168 Αστικά Κέντρα σε αρχιτεκτονική NGA, 
η κατασκευή των οποίων θα έχει ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο 
του 2017. Τελικός στόχος και αναπόσπαστο μέρος των τεχνολογικών 
σχεδίων του Ομίλου ΟΤΕ είναι η οπτική ίνα να φτάσει στο σπίτι, μέσω 
της τεχνολογίας Fiber to the Home.

ΔΑΝΈΊΑΚΉ ΣΥΜΦΩΝΊΑ €300 ΈΚΑΤ. ΓΊΑ ΤΉΝ ΈΠΈΚΤΑΣΉ 
ΤΩΝ ΔΊΚΤΥΩΝ 4G/4G+
Ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε πρόσφατα την υπογραφή διμερούς 
σύμβασης ύψους €150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (European Investment Bank, EIB) και τη σύμβαση 
κοινοπρακτικού δανείου ύψους €150 εκατ. με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (European Bank for 
Reconstruction and Development, EBRD). Το συνολικό κεφάλαιο 
ύψους €300 εκατ. εξασφαλίζει πρόσθετη ρευστότητα για επενδύσεις 
στην αύξηση της χωρητικότητας και της κάλυψης των δικτύων 
4G/4G+ για ακόμη υψηλότερες ταχύτητες mobile internet.   
Ο κ. Πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος για τις οικονομικές και δημοσιονομικές 
υποθέσεις, τη φορολογία και τα τελωνεία, χαιρέτισε τη συμφωνία 
σημειώνοντας: «Η συμφωνία αυτή καταδεικνύει για άλλη μια 
φορά τον πολύτιμο ρόλο του Σχεδίου Γιούνκερ στην κινητοποίηση 
επενδύσεων για την υποστήριξη και επέκταση των υποδομών που 
προάγουν την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η συμφωνία μαρτυρά επίσης τον 
ευρύτερο στρατηγικό στόχο της Επιτροπής για πλήρη αξιοποίηση των 
ευκαιριών που προσφέρουν οι ψηφιακές τεχνολογίες σχετικά με την 
προώθηση της καινοτομίας, της παραγωγικότητας και της ανάπτυξης. 
Η Επιτροπή διατηρεί τη δέσμευσή της να στηρίζει επενδύσεις οι οποίες 
θα συντελέσουν στη διασφάλιση της οικονομικής ανάκαμψης της 
Ελλάδας».
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης 
Τσαμάζ, σημείωσε, μεταξύ άλλων: «Τα δίκτυα νέας γενιάς δεν είναι 
πολυτέλεια. Είναι μονόδρομος για την ψηφιακή εποχή. Πρέπει να 
εστιάσουμε στις ψηφιακές ανάγκες των πελατών και των επιχειρήσεων 
με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο, ώστε να διασφαλίσουμε τη 
βιωσιμότητά μας. Η συνεργασία μας με την EIB και την EBRD θα μας 
επιτρέψει να υλοποιήσουμε τη στρατηγική μας και να οικοδομήσουμε 
τα δίκτυα του μέλλοντος, προαπαιτούμενο για την ανάπτυξη της χώρας.»
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Οι εταιρείες που 
παραµένουν ενεργές 
στο επιχειρείν 
εµφανίζουν βελτίωση 
των συνολικών 
οικονοµικών τους 
αποτελεσµάτων.

Σε µια εποχή που η κρίση αποτε-
λεί µόνιµο πρόσκοµµα για την 
ανάπτυξη, υπάρχουν εταιρείες 
που αποτελούν άξιους εκπροσώ-
πους και απαρτίζουν µια οµάδα 

πρωταθλητών στην ανάπτυξη, στην εξωστρέ-
φεια και στο υγιές επιχειρείν. Αυτή την οµάδα 
εταιρειών παρουσιάζει κατόπιν έρευνας η εκ-
δήλωση επιχειρηµατικής αριστείας Diamonds 
of the Greek Economy. Το φετινό συµπέρασµα 
από την ανανεούµενη έρευνα που κάθε χρόνο 
παρουσιάζεται στα βραβεία είναι ότι «η ελ-
ληνική επιχειρηµατική σκηνή αναπτύσσεται 
µέσα από την απώλεια µεγάλου αριθµού εται-
ρειών».

Αναφερόµενος στα συµπεράσµατα της εν 
λόγω έρευνας, που έγινε σε 17.000 επιχειρή-
σεις, ο Σπύρος Κτενάς, επικεφαλής της διορ-
γανώτριας εταιρείας New Times, υπογράµµισε 
στην FS το γεγονός ότι πολλές εταιρείες –µε-
ταξύ αυτών και µεγάλα συγκροτήµατα– έχουν 
βρεθεί εκτός της αγοράς, ενώ δεν είναι λίγες 
εκείνες που καθυστερούν ή δεν έχουν δηµοσι-
οποιήσει ισολογισµούς.

Την ίδια, όµως, στιγµή διαπιστώνουµε ότι 
οι εταιρείες που παραµένουν ενεργές στο επι-
χειρείν εµφανίζουν βελτίωση των συνολικών 
οικονοµικών τους αποτελεσµάτων. Η βελτίωση 
αυτή αφορά σε µικρότερο βαθµό τον κύκλο ερ-
γασιών τους και σε µεγαλύτερο τη λειτουργική 
τους κερδοφορία. Με λίγα λόγια, διαπιστώνου-
µε ότι τα λειτουργικά κέρδη των εναποµεινα-
σών επιχειρήσεων παρουσιάζουν βελτίωση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι µε βάση τα οικο-
νοµικά στοιχεία του 2015, για πρώτη φορά, οι 
επιχειρήσεις που έχουν παραµείνει στο επι-

Τα «διαµάντια» του ελληνικού επιχειρείν
χειρείν έχουν θετικό λειτουργικό πρόσηµο. 
Αξίζει να σηµειωθεί ότι µετά από µία πεντα-
ετία, στη διάρκεια της οποίας οι επιχειρήσεις 
παρουσίαζαν ζηµιογόνο οικονοµικό αποτέλε-
σµα, το συνολικό οικονοµικό αποτέλεσµα είναι 
θετικό.

Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά αφορούν πλέον 
ένα µικρότερο δείγµα εταιρειών, καθώς όσες 
παρέµειναν αύξησαν το µερίδιό τους στην αγο-
ρά. Ενδεικτικά µπορεί να αναφέρει κανείς τον 
τοµέα εµπορίας πετρελαιοειδών: οι απώλειες 
µιας µεγάλης εταιρείας του κλάδου µεταφρά-
ζονται σε κέρδη για τις υπόλοιπες εταιρείες.

Ένα δεύτερο στοιχείο που αναδεικνύεται 
από τη συγκεκριµένη µελέτη των οικονοµικών 
αποτελεσµάτων των επιχειρήσεων είναι το γε-
γονός ότι στην ελληνική επιχειρηµατική σκη-
νή υπάρχουν εκατοντάδες µεγάλες επιχειρή-
σεις µε εξαιρετικά υψηλές υποχρεώσεις προς 
τράπεζες, ∆ηµόσιο και τρίτες επιχειρήσεις. Το 
πρόβληµα αυτό αφορά όλους τους τοµείς που 
εστιάζουν τη δραστηριότητά τους αποκλειστι-
κά στην εγχώρια κατανάλωση, ενώ είναι οξύτε-
ρο σε τοµείς όπως το αυτοκίνητο, τα καύσιµα, 
αλλά και τα ξενοδοχεία.

Συνοπτικά, οι κλάδοι που παρουσίασαν 
θετικά αποτελέσµατα στην πλειονότητά τους 
ήταν εκείνοι που µπόρεσαν να συνδυάσουν την 
πορεία τους µε την εξωστρέφεια. Όσες εταιρεί-
ες συνέδεσαν την καθηµερινή τους δραστηριό-
τητα µε πωλήσεις στο εξωτερικό µπόρεσαν να 
εξελιχθούν.

Ένα τρίτο συµπέρασµα που προκύπτει από 
τα στοιχεία της έρευνας είναι ότι στην ελληνι-
κή επιχειρηµατική σκηνή διευρύνεται ο ρόλος 
των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Σε κρίσιµους 

τοµείς της οικονοµίας η συµµετοχή ξένων επι-
χειρήσεων διευρύνεται είτε µέσω ξένων funds 
είτε µέσω εξαγορών ελληνικών επιχειρήσεων 
από θυγατρικές πολυεθνικών οίκων.

Τα συµπεράσµατα της εν λόγω έρευνας πα-
ρουσιάστηκαν, όπως αναφέρθηκε, στην εκδή-
λωση επιχειρηµατικής αριστείας Diamonds of 
the Greek Economy 2017, που διοργανώθηκε 
από την εταιρεία New Times Publishing στο 
Grande Bretagne Hotel Athens µε τη συµµε-
τοχή περίπου 500 εκπροσώπων των δυναµικό-
τερων επιχειρηµατικών οµίλων της χώρας. Σε 
αυτήν βραβεύτηκαν και τιµήθηκαν οι επιχει-
ρήσεις-διαµάντια απ’ όλο το επιχειρηµατικό 
φάσµα (βιοµηχανία, τουρισµός, εµπόριο, υπη-
ρεσίες). Σε αυτή τη γιορτή της υγιούς επιχει-
ρηµατικής δραστηριότητας της χώρας, που έγι-
νε υπό την αιγίδα του Χρηµατιστηρίου Αθηνών 
και του ΕΟΤ και παρουσία εκπροσώπων της 
πολιτείας, απονεµήθηκαν βραβεία και διακρί-
σεις σε εκπροσώπους εταιρειών που ήρθαν απ’ 
όλες τις περιοχές της χώρας. Στην εκδήλωση 
δόθηκε στη δηµοσιότητα η αγγλόφωνη έκδο-
ση «Diamonds of the Greek Economy 2017», 
στην οποία γίνεται αναλυτική παρουσίαση 
των εταιρειών της λίστας Diamonds 2017. Η εν 
λόγω έκδοση κυκλοφορεί τόσο στην Ελλάδα 
όσο και στο εξωτερικό.

Στο τέλος της εκδήλωσης παρέλαβαν βρα-
βεία εκπρόσωποι των εταιρειών ∆ΕΠΑ, Χαλ-
κόρ, Σιδενόρ, Ελβάλ, ΣΕΒΙΤΕΛ, Πουκαµισάς, 
Μασούτης, Ελληνικά Πετρέλαια, Φαρµακαπο-
θήκη Πάνου, GAP, Atlas Tapes, Σκλαβενίτης 
Σ/Μ, Atrium Hotels και Παπαστράτος. Επί-
σης, ο κ. ∆ηµήτρης Μούρσας, σύµβουλος επι-
χειρήσεων στη Λαϊκή ∆ηµοκρατία της Κίνας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Το ισχυρό «χαρτί» 
της ΒΙΚΟΣ 
παραμένει το 
νερό, όπου κατέχει 
μερίδιο 21% και 
σύμφωνα με τη 
διοίκηση της 
εταιρείας βρίσκεται 
στην πρώτη θέση.

Μ
ε 25 εκατ. ευρώ 
και μια εξαγορά 
«γιόρτασε» η ΒΙ-
ΚΟΣ Α.Ε. φέτος τη 
συμπλήρωση 25 
ετών λειτουργίας. 
Πρόκειται για επι-

χειρηματικές-επενδυτικές κινήσεις με στόχο 
αφενός την αύξηση της παραγωγικής ικανότητας 
των υφιστάμενων εργοστασίων της εταιρείας και 
αφετέρου τη γεωγραφική της εξάπλωση.

Συγκεκριμένα, οι νέες επενδύσεις περιλαμ-
βάνουν την εγκατάσταση επιπλέον γραμμής 
εμφιάλωσης νερού στο εργοστάσιο της ΒΙΚΟΣ 
Α.Ε. στην Περίβλεπτο Ιωαννίνων, καθώς και την 
επέκταση της μονάδας εμφιάλωσης νερού και 
παραγωγής και εμφιάλωσης αναψυκτικών στο 
εργοστάσιο του Καλπακίου με νέες κτιριακές 
εγκαταστάσεις και νέα γραμμή παραγωγής ανα-
ψυκτικών.

Ταυτόχρονα, οι αποθήκες της εταιρείας 
επεκτείνονται συνολικά κατά 15.000 τ.μ., ενώ 
ενισχύεται η μονάδα παραγωγής εξειδικευμέ-
νων πλαστικών στο εργοστάσιο της PETCOM 
Plastics με την εγκατάσταση νέου μηχανολογι-
κού εξοπλισμού. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη νέα 
γραμμή παραγωγής στο εργοστάσιο της Περιβλέ-
πτου έχουν εγκατασταθεί υπερσύγχρονες μηχα-
νές με δυνατότητα εμφιάλωσης 81.000 φιαλών/
ώρα.

«Οι νέες επενδύσεις έρχονται ως φυσική 
εξέλιξη και συνέπεια της διαρκώς αυξανόμενης 
ζήτησης για τα προϊόντα μας, τόσο για το νερό 
όσο και για τα αναψυκτικά, η οποία δημιουρ-
γεί την ανάγκη για αύξηση της παραγωγής. Οι 
επενδύσεις αυτές είναι απόλυτα σύμφωνες με 
το επενδυτικό μοντέλο που πάντοτε ακολουθεί 
η ΒΙΚΟΣ, δηλαδή τον συστηματικό εκσυγχρονι-
σμό των εγκαταστάσεών μας για να ανταποκρίνο-
νται στα κορυφαία ποιοτικά και περιβαλλοντικά 

ΒΙΚΟΣ
Όταν το όραμα ζωής χωρά σε ένα μπουκάλι

πρότυπα. Πρόκειται για επενδύσεις που πραγ-
ματοποιούνται με ίδια κεφάλαια, δίνουν αξία 
και τόνωση στην τοπική οικονομία της Ηπείρου 
και δημιουργούν θέσεις εργασίας» υποστήριξε ο 
Πέτρος Σεπετάς, πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της ΒΙΚΟΣ Α.Ε. Συνολικά στα 25 χρόνια 
λειτουργίας της η εταιρεία έχει υλοποιήσει συ-
νολικές επενδύσεις άνω των 125 εκατ. ευρώ.

Η ΒΙΚΟΣ Α.Ε., ωστόσο, διαθέτει πλέον 
γραμμή παραγωγής και αποθηκευτικούς χώρους 
στους Καλλιάνους της Στυμφαλίας, στον Νομό 
Κορινθίας, γεγονός που της επιτρέπει να καλύ-
πτει καλύτερα και σε πιο ανταγωνιστικές τιμές τη 
Νότια Ελλάδα και κυρίως τις αγορές της Αττικής 
και της Πελοποννήσου. Η ηπειρώτικη εταιρεία 
εξαγόρασε πρόσφατα το 70% της ΝΑΤΟΥΡΑ 
ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ, η οποία διαθέτει στην αγορά 
το φυσικό μεταλλικό νερό «Υάς» και το επιτρα-
πέζιο νερό «Ίρις». Εντός της προσεχούς διετίας 
δε η ΒΙΚΟΣ θα αποκτήσει το 100% της εταιρείας, 
με στόχο τον πλήρη εκσυγχρονισμό της και την 
αύξηση των μεριδίων αγοράς της. Αξίζει να ση-
μειωθεί ότι στο εν λόγω εργοστάσιο έγιναν επεν-
δύσεις 2 εκατ. ευρώ για γραμμές παραγωγής και 
αποθηκευτικούς χώρους.

Η εν λόγω εξαγορά έχει στρατηγικό χαρα-
κτήρα για τη ΒΙΚΟΣ, καθώς μέσω της ΝΑΤΟΥΡΑ 
θα επιχειρηθεί η περαιτέρω γεωγραφική επέ-
κταση στην Πελοπόννησο και στη νησιωτική Ελ-
λάδα, λόγω της μείωσης της απόστασης, άρα και 
του περιορισμού του κόστους των μεταφορικών.

Υπενθυμίζεται ότι η ΒΙΚΟΣ συμμετέχει με 
ποσοστό 25% και στη βολιώτικη εταιρεία παρα-
γωγής αναψυκτικών ΕΨΑ, μερίδιο το οποίο είχε 
αποκτήσει προτού η πρώτη ξεκινήσει την παρα-
γωγή αναψυκτικών. Παρά τα αρχικά σχέδια για 
απόκτηση μεγαλύτερου μεριδίου στην ΕΨΑ, η 
συνεργασία των δύο πλευρών έχει παραμείνει 
στα ίδια επίπεδα.

Η εταιρεία προχωρά επίσης μέσα στο 2017 

και στην παραγωγή νέων προϊόντων, στην κατεύ-
θυνση –και αυτή– των ολιγοθερμιδικών αναψυ-
κτικών. Μετά την τοποθέτηση στην αγορά της 
ΒΙΚΟΣ Cola με γλυκαντικό από το φυτό στέβια, 
η εταιρεία θα λανσάρει επίσης πορτοκαλάδα, λε-
μονάδα και κρύο τσάι με γλυκαντικό από το φυτό 
στέβια.

Το 2016 έκλεισε για τη ΒΙΚΟΣ με τζίρο 67,5 
εκατ. ευρώ (από 64,23 εκατ. ευρώ το 2015) και 
κέρδη περίπου 13 εκατ. ευρώ, ενώ το 2017 εκτι-
μάται ότι θα κλείσει με αύξηση των πωλήσεων 
κατά 4%-5%. Το πρώτο τρίμηνο, πάντως, του 
2017 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε 
κατά 10,55%.

Το ισχυρό «χαρτί» της ΒΙΚΟΣ παραμένει το 
νερό, όπου κατέχει μερίδιο 21% και σύμφωνα με 
τη διοίκηση της εταιρείας βρίσκεται στην πρώ-
τη θέση. Πάντως, σημαντική ανάπτυξη παρου-
σιάζουν και τα αναψυκτικά, καθώς οι πωλήσεις 
τους το πρώτο τρίμηνο ενισχύθηκαν κατά 70%. 
Η ΒΙΚΟΣ κατέχει στο σύνολο της αγοράς ανα-
ψυκτικών μερίδιο 2%, ενώ ειδικά στα προϊόντα 
cola το μερίδιό της βρίσκεται στο 1,8%. Ο κλάδος 
των αναψυκτικών εισέφερε στον συνολικό τζίρο 
της ΒΙΚΟΣ 5 εκατ. ευρώ το 2016, ποσό που εκτι-
μάται ότι θα διπλασιαστεί το 2017. Σε ό,τι αφορά, 
τέλος, τις εξαγωγές, αυτές αντιστοιχούν στο 5% 
του συνολικού τζίρου της, με κυριότερους προο-
ρισμούς για τα προϊόντα της ΒΙΚΟΣ τη Γερμανία, 
τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Κορέα, την Κύπρο και την 
Αλβανία.

Σήμερα, με 125 εκατ. ευρώ συνολικές επεν-
δύσεις στην ελληνική οικονομία, 28 γραμμές πα-
ραγωγής –11 γραμμές εμφιάλωσης νερού και 17 
γραμμές παραγωγής preforms και πωμάτων–, 3 
εργοστάσια, 2 logistic centers, 4 πηγές και πάνω 
από 300 εργαζόμενους, η ΒΙΚΟΣ Α.Ε. εξακολου-
θεί να πρωτοπορεί, να συμβάλλει στην υψηλή 
ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και να επεν-
δύει στην καινοτομία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
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Πόλο έλξης για 
ξένες επενδύσεις 
αποτελεί η αγορά 
ενέργειας στην 
Ελλάδα.

Η πραγματοποίηση σημαντικών παρα-
γωγικών επενδύσεων αποτελεί απα-
ραίτητη προϋπόθεση προκειμένου η 
Ελλάδα, μετά την παρατεταμένη και 

βαθιά οικονομική ύφεση, να εισέλθει σε περίοδο 
οικονομικής ανάπτυξης και μάλιστα με υψηλούς 
ρυθμούς. Σε αυτόν τον αγώνα δρόμου καθοριστι-
κό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο τομέας της 
ενέργειας για την προσέλκυση επενδυτικών κε-
φαλαίων. Κεφάλαια που θα κατευθυνθούν σε έργα 
ενεργειακής υποδομής και για τη δημιουργία ή 
αναβάθμιση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Με δεδομένο ότι η ενέργεια αποτελεί σήμερα 
τον τέταρτο μεγαλύτερο κλάδο της ελληνικής οικο-
νομίας, συνεισφέροντας 4% στο ΑΕΠ της χώρας και 
1% στις θέσεις εργασίας, δεν είναι παράδοξο το ότι η 
κινητικότητα στον κλάδο βαίνει συνεχώς αυξανόμε-
νη. Τα παραδείγματα που πιστοποιούν τη σημαντι-
κότητα του κλάδου, πολλά. Στεκόμαστε στα σημα-
ντικότερα, ως σηματωρούς της γενικότερης τάσης.

Ειδικότερα, κλίμα αισιοδοξίας ότι το ενδιαφέ-
ρον που θα εκφραστεί στην πρώτη φάση του δια-
γωνισμού για την εξαγορά του 66% του ΔΕΣΦΑ θα 
είναι ισχυρό επικρατεί μεταξύ των εμπλεκομένων 
στον διαγωνισμό, οι οποίοι θεωρούν ότι το όλο εγ-
χείρημα θα ολοκληρωθεί επιτυχώς και εντός των 
χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί από το μνη-
μόνιο.

Τη Δευτέρα 24 Ιουλίου 2017 λήγει η πρώτη 
φάση του διαγωνισμού που έχει προκηρύξει το 
ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο της οποίας οι ενδιαφερόμε-
νοι καλούνται να δηλώσουν την πρόθεση συμμε-
τοχής τους στον διαγωνισμό και να υποβάλουν τα 
απαραίτητα έγγραφα από τα οποία θα προκύπτει 
ότι πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
έχουν τεθεί. Ο πλέον καθοριστικός από τους όρους 
αυτούς είναι ο ενδιαφερόμενος ή ο επικεφαλής 
της κοινοπραξίας που θα διεκδικήσει τον ΔΕΣΦΑ 
να είναι Ευρωπαίος διαχειριστής δικτύου φυσικού 
αερίου.

Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες μιλούν για ενδι-
αφέρον από αρκετούς Ευρωπαίους διαχειριστές αε-
ρίου, ενώ εκτιμάται ότι θα επανέλθει και η Socar με 
Ευρωπαίο εταίρο, πιθανότατα την ιταλική Snam, ή 
η βελγική Fluxys, η ισπανική Enagas κ.λπ. Μεταξύ 
των ενδιαφερομένων εμφανίζονται επίσης η ολλαν-
δική Gasunie, αλλά και η ρουμανική Transgaz.

Πρωταγωνιστικός ο ρόλος της ενέργειας 
στην ανάκαμψη της οικονομίας

Πάντως, με δεδομένο ότι το τίμημα για την εξα-
γορά του 66% του ΔΕΣΦΑ εκτιμάται ότι θα κινη-
θεί γύρω από τα 400 εκατ. ευρώ, όσα δηλαδή είχε 
η προσφέρει η Socar, ενώ ο αγοραστής τα επόμενα 
χρόνια θα κληθεί να χρηματοδοτήσει επενδύσεις 
της τάξης των 500 εκατ. ευρώ, παράγοντες της αγο-
ράς επισημαίνουν ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να 
έχουν ισχυρή οικονομική βάση και κατά συνέπεια 
να είναι μεγάλοι Ευρωπαίοι διαχειριστές.

Από την άλλη, σε φάση αναδιοργάνωσης και 
ενσωμάτωσης στην καθημερινή του λειτουργία των 
αλλαγών που συνεπάγονται ο απογαλακτισμός του 
από τη ΔΕΗ και η συμμετοχή στο μετοχικό κεφά-
λαιό του με ρόλο στρατηγικού επενδυτή της κινεζι-
κής State Grid βρίσκεται ο ΑΔΜΗΕ.

Έως τον Σεπτέμβριο αναμένεται να έχει ολο-
κληρωθεί το νέο τριετές επιχειρησιακό πρόγραμ-
μα του Διαχειριστή για την περίοδο 2018-2021, το 
οποίο θα κατατεθεί προς έγκριση στη ΡΑΕ, ενώ σε 
φάση οριστικοποίησης είναι και το δεκαετές ανα-
πτυξιακό πλάνο με κορυφαία έργα τις δύο διασυν-
δέσεις της Κρήτης και τη δεύτερη φάση της διασύν-
δεσης των Κυκλάδων.

Το επενδυτικό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ προ-
βλέπει για το 2018 επενδύσεις ύψους 211,3 εκατ. 
ευρώ και για το 2019 340,7 εκατ. ευρώ, ενώ τα χρη-
ματικά διαθέσιμα της εταιρείας στο τέλος του 2016 
ήταν 294 εκατ. ευρώ.

Η συμμετοχή της State Grid στο μετοχικό κε-
φάλαιο της εταιρείας εκτιμάται ότι θα διευκολύνει 
τη χρηματοδότηση των έργων που ήδη έχουν προ-
γραμματιστεί, ενώ πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι 
ο ΑΔΜΗΕ πλέον θα επιδιώξει να παίξει ρόλο σε 
έργα που αφορούν την ευρύτερη περιοχή, όπως ο 
Eurasia Interconnector.

Άλλωστε, η State Grid, που έχει επενδύσει επί-
σης στα ενεργειακά δίκτυα της Πορτογαλίας και της 
Ιταλίας, θεωρεί εξαιρετικά σημαντική τη γεωγραφι-
κή θέση-κλειδί του ΑΔΜΗΕ στο «σταυροδρόμι» 
των ενεργειακών δικτύων Ασίας-Ευρώπης, όπως 
επισήμανε και ο πρόεδρός της Shu Yinbiao, όταν 
βρέθηκε στην Αθήνα για την υπογραφή της συμφω-
νίας εξαγοράς του 24%.

Πάντως, προτεραιότητα του ΑΔΜΗΕ αποτελεί 
η διπλή ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με την 
ηπειρωτική Ελλάδα, με ορίζοντα ολοκλήρωσης για 
τη γραμμή Κρήτη-Πελοπόννησος το 2020 και για 

τη γραμμή Κρήτη-Αττική το 2023.
Αλλά και οι Γερμανοί δείχνουν ενδιαφέρον για 

την ελληνική αγορά ενέργειας, καθώς οκτώ γερμα-
νικές εταιρείες εξέφρασαν το ενδιαφέρον τους για 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην 
Ελλάδα, σε συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν 
μετά το πέρας της ημερίδας με τίτλο «Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας και Ενσωμάτωση στο Δίκτυο της 
Ελλάδας» που διοργάνωσε το Ελληνογερμανικό 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στη Θεσ-
σαλονίκη, στο πλαίσιο της επίσκεψης γερμανικής 
επιχειρηματικής αποστολής.

Μετά το πέρας της ημερίδας πραγματοποι-
ήθηκαν περισσότερες από 65 Β2Β συναντήσεις, 
στις οποίες οι Γερμανοί συμμετέχοντες είχαν την 
ευκαιρία να συνομιλήσουν με Έλληνες επιχειρη-
ματίες και εκπροσώπους φορέων. Κατά τη διάρκεια 
των επιχειρηματικών συναντήσεων τέθηκαν επί 
τάπητος στοχευμένες προοπτικές συνεργασιών και 
συνεργειών. Ζητήματα που συγκέντρωσαν ενδιαφέ-
ρον ήταν, μεταξύ άλλων, το πιλοτικό έργο «Τήλος», 
οι λύσεις αποθήκευσης για τα νησιά και για τους 
παραγωγούς ενέργειας, το net-metering, οι λύσεις 
αφαλάτωσης με μεγάλες δυνατότητες εξοικονό-
μησης ενέργειας, τα αιολικά έργα, η δυναμική του 
τομέα των φωτοβολταϊκών σε σχέση με τον νέο δια-
γωνισμό και το ζήτημα για το θεσμικό πλαίσιο που 
διέπει τα ενεργειακά της Ελλάδας.

Τέλος, η έκδοση του «πράσινου» ομολόγου 
της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή και το ισχυρό επενδυτι-
κό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε γι’ αυτό έστρε-
ψε την προσοχή του ελληνικού κοινού στο νέο 
αυτό χρηματοδοτικό εργαλείο.

Μπορεί η έκδοση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή να 
ήταν το πρώτο «πράσινο» ομόλογο στην ελληνι-
κή αγορά, ωστόσο διεθνώς τέτοια εγχειρήματα 
γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη. Άλλωστε η συζή-
τηση περί «πράσινης» χρηματοδότησης εντεί-
νεται στη διεθνή οικονομική ατζέντα, καθώς η 
ανάπτυξή της, μέσω των κατάλληλων εργαλείων, 
θεωρείται κρίσιμο ζήτημα για τη στήριξη του 
στόχου περί «βιώσιμης ανάπτυξης». Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι, σύμφωνα με το Climate Bonds 
Initiative, φέτος αναμένεται να εκδοθούν «πρά-
σινα» ομόλογα συνολικού ύψους περίπου 150 
δισ. δολαρίων, έναντι 81 δισ. δολαρίων πέρυσι και 
μόλις 3 δισ. δολαρίων το 2012.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ



Τ
ο φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ευ-
ρέως σε επαγγελματικούς χώρους 
(γραφεία, καταστήματα) όχι μόνο για 
την κάλυψη των κτιριακών αναγκών 
ενέργειας αλλά και για τις ανάγκες με-

ταφοράς. Επιχειρήσεις courier, logistics, βιομη-
χανίες, ξενοδοχεία κλπ χρησιμοποιούν οχήματα 
φυσικού αερίου, μειώνοντας το κόστος καυσί-
μου έως και 66% και απολαμβάνοντας αυτο-
νομία χάρη στο συνεχώς διευρυνόμενο δίκτυο 
ανεφοδιασμού των πρατηρίων Fisikon  σε όλες 
τις μεγάλες πόλεις.

ΟΧΉΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΉΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ
Ιδιώτες, οδηγοί ταξί, μεταφορικές εταιρείες και 
πολυεθνικές χρησιμοποιούν ΙΧ και ελαφρά ή 
βαρέα οχήματα φυσικού αερίου και επιτυγχά-
νουν εξοικονόμηση μέχρι και 60%. Στην Ελλά-
δα, το φυσικό αέριο «κινεί» λεωφορεία του ΟΣΥ 
(πρώην ΕΘΕΛ), απορριμματοφόρα και υπηρεσι-
ακά οχήματα δήμων και φορέων. 
Μεγάλη γκάμα οχημάτων φυσικού αερίου για 
ιδιώτες και επαγγελματίες οδηγούς
Οι γνωστότερες αυτοκινητοβιομηχανίες όπως 
είναι οι Ford Motor Company, Fiat Chrysler 
Automobiles, General Motors, Honda Motor 
Company, Volkswagen, Hyundai Motor Group 
κλπ, εντατικοποιούν την παραγωγή μοντέλων 
φυσικού αερίου.
Στην ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά κυκλο-
φορούν ΙΧ και επαγγελματικά CNGμοντέλα από 
όλες τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες. Τα πιο 
γνωστά μοντέλα κυκλοφορούν και σε CNG εκ-
δόσεις ενώ η γκάμα τους διευρύνεται συνεχώς 
με νέα μοντέλα να κάνουν την εμφάνισή τους 
στη διεθνή και την ελληνική αγορά. 
Ήδη στους ελληνικούς δρόμους κυκλοφορούν 
CNG οχήματα γνωστών αντιπροσωπειών όπως 
είναι η Fiat (Fiat 500L Natural Power, Fiat Qubo 
1.4 70 PS , Fiat Punto 1.4 70 PS, Fiat Panda, 
Fiat Doblo 1.4 T-Jet 120 PS) , η Audi (Audi A3 
Sportback g-tron), η Mercedes Benz (B Class 
200, E 200 NTG, Benz Sprinter NGT),   η Lancia 
(LanciaYpsilon 0.9 TwinAir), η Piaggio,η  Iveco  
(Iveco Daily, New Strails),  η Volskwagen (VW 
Golf 1.4 TGi, Passat 1.4 TSI 150 PS EcoFuel, Eco 

Up, Caddy Vann Ecofuel),  η Seat (Seat Leon 
1.4 TGI 110 PS, Mii Ecofuel), η Skoda (Octavia 
G-TEC, Citigo), η Opel (Opel ZafiraTourer 1.6 
CNG Turbo, Opel Combo 1.4 T-Jet 120 PS) και 
η Honda (Civic Natural Gas).
Το φυσικό αέριο είναι το κατεξοχήν «πράσινο 
καύσιμο»
Τα οχήματα που κινούνται με CNG παράγουν 
25% λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα σε σχέση 
με τη βενζίνη και 35% λιγότερο σε σχέση με αυτά 
που κινούνται με πετρέλαιο. Παράλληλα, επι-
τυγχάνεται 95% μείωση στις εκπομπές μονοξει-
δίου του άνθρακα, 80% μείωση στις εκπομπές 
υδρογονανθράκων και 30% μείωση στα οξείδια 
του αζώτου.

ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
Φορείς και παράγοντες της αγοράς στις περισ-
σότερες χώρες του εξωτερικού χρησιμοποιούν 
για υπηρεσιακά και δημόσια οχήματα το φυσικό 
αέριο κίνησης. Για παράδειγμα η αστυνομία της 
Ισπανίας (Guardia Civil) χρησιμοποιεί στο στό-
λο της το Seat Leon TGI, το οποίο καίει φυσικό 
αέριο ενώ ανάλογες κινήσεις θα γίνουν και από 

την ελληνική αστυνομία.  
Κυβερνητικό πρόγραμμα χρηματοδότησης για 
μετατροπή των ταξί ώστε να κινούνται με φυσι-
κό αέριο προωθείται στην πόλη του Μεξικού. Οι 
οδηγοί ταξί έχουν καλωσορίσει θετικά την πρω-
τοβουλία, αφού, πέραν των περιβαλλοντικών 

πλεονεκτημάτων από τη χρήση φυσικού αερί-
ου, προσβλέπουν και σε σημαντική μείωση στο 
κόστος καυσίμων.
Στην Ιντιάνα των Η.Π.Α. η τοπική αστυνομία 
προχώρησε σε μετατροπή των περιπολικών 
σε οχήματα φυσικού αερίου. 28 οχήματα Ford 
υψηλών επιδόσεων που θα κινούνται με φυσι-
κό αέριο, εκπέμποντας σημαντικά λιγότερους 
ρύπους. Από το 2014 υπάρχει σε εξέλιξη τοπικό 
project μετατροπής δημόσιων οχημάτων μετα-
φορών σε CNG, επιτυγχάνοντας σημαντική μεί-
ωση στο περιβαλλοντικό αποτύπωμα της πόλης.
Σύμφωνα με μελέτες που έχουν γίνει, η εφαρμο-
γή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας θα μπορού-
σε να περιορίσει την ετήσια ενεργειακή δαπάνη 
κατά 25% και τις ετήσιες εκπομπές CO2 κατά 450 
χιλιάδες τόνους. Προς αυτή την κατεύθυνση, οι 
τοπικές αρχές προχωρούν στη διεύρυνση της 
χρήσης του φυσικού αερίου. Έτσι όλο και πε-
ρισσότερα δημόσια κτίρια από έναν συνολικό 
αριθμό που φθάνει τις 200.000 συνδέονται με το 
δίκτυο φυσικού αερίου. Πρόσφατο παράδειγμα 
αποτελεί η σύνδεση των δημοτικών κτιρίων του 
Δήμου Φαρσάλων με το δίκτυο φυσικού αερίου 
ενώ στις μεγάλες ελληνικές πόλεις όπως είναι 
η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, η πλειοψηφία των 
κτιρίων που στεγάζουν φορείς και οργανισμούς 
καλύπτουν εδώ και αρκετά χρόνια τις ενεργεια-
κές τους ανάγκες με τη χρήση φυσικού αερίου.

Η ανταγωνιστικότητα του δημόσιου τομέα βασίζεται στην υιο-
θέτηση όρων λειτουργίας παρόμοιων με εκείνους που ισχύ-
ουν στον ιδιωτικό αλλά αυτό δεν είναι αρκετό για να εξασφα-
λιστεί η λεγόμενη βιώσιμη ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, εκτός 
από την υιοθέτηση μέτρων για την αύξηση και τον έλεγχο των 
επιδόσεων υιοθετούνται και μέτρα βέλτιστων πρακτικών. 
Αυτά αφορούν κυρίως στην κατανάλωση ενέργειας η οποία 
όπως είναι γνωστό τείνει να είναι όλο και πιο συνετή. Δημόσι-
οι φορείς και υπηρεσίες (σχολεία, νοσοκομεία, δημόσιες επι-
χειρήσεις κλπ) στρέφονται στην πράσινη ενέργεια όπως είναι 
το φυσικό αέριο και οι ΑΠΕ και μειώνουν το περιβαλλοντικό 
τους αποτύπωμα. 

Φυσικό αέριο: Όταν το δημόσιο 
σκέφτεται οικολογικά
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EΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τ
η συνεισφορά του στην ελληνική οικονοµία, 
στην κοινωνία και στο περιβάλλον, αλλά και τη 
συµβολή του στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της 
χώρας µας, παρουσίασε ο Όµιλος ΟΤΕ µε τη δη-
µοσίευση του Απολογισµού Βιώσιµης Ανάπτυξης 
για το 2016. Όραµα του οµίλου είναι, µέσα από 
την τεχνολογία και την καινοτοµία, να συµβάλει 

σε έναν κόσµο καλύτερο για όλους.
Σύµφωνα µε τους πυλώνες δράσης στην Ψηφιακή Κοινωνία, µε τις 

επενδύσεις του σε δίκτυα νέας γενιάς την τελευταία εξαετία να έχουν 
ξεπεράσει τα 2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα και να προγραµµατίζονται 
άλλα 1,5 δισ. ευρώ επενδύσεων έως το 2020, ο όµιλος πρωταγωνιστεί 
στον ψηφιακό µετασχηµατισµό της χώρας. Το 2016 οι επενδύσεις του 
σε Ελλάδα και εξωτερικό έφτασαν τα 653 εκατ. ευρώ.

Αξιοποιώντας τις τεχνολογίες αιχµής, ο όµιλος αναπτύσσει προηγ-
µένα προϊόντα και υπηρεσίες, που αλλάζουν την εµπειρία των κατα-
ναλωτών, αλλά και προηγµένες λύσεις ICT, που στηρίζουν την πρόο-
δο των επιχειρήσεων.

Το 2016 εµπλουτίστηκαν σηµαντικά οι καινοτόµες λύσεις 
COSMOTE Business IT Solutions, µε νέες εφαρµογές στον χώρο των 
Smart Cities, της Τηλεϊατρικής, του e-Energy και του e-Tourism. Πα-
ράλληλα, ο όµιλος στηρίζει την έρευνα και την καινοτοµία, συµµετέ-
χοντας, µαζί µε άλλους φορείς, σε ερευνητικά προγράµµατα. Το 2016 
συµµετείχε σε 23 ερευνητικά έργα για προηγµένες λύσεις, όπως το 
5G, το Cloud και το Internet of Things.

Αναγνωρίζοντας τις αυξηµένες ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας, 
ο όµιλος στέκεται δίπλα στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και στα 
παιδιά, ενώ στηρίζει την εκπαίδευση, την επιχειρηµατικότητα, τις το-
πικές κοινωνίες, τον πολιτισµό και τον αθλητισµό. Το 2016, παρά το 
δύσκολο περιβάλλον, αύξησε την κοινωνική του συνεισφορά σε πάνω 
από 3,6 εκατ. ευρώ. Μέσα από τις πρωτοβουλίες του επωφελήθηκαν 
περισσότεροι από 1 εκατοµµύριο άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, ανα-
φέρεται στην ανακοίνωση.

Στόχος του οµίλου είναι να προσφέρει στους ανθρώπους του ένα 
ασφαλές και δηµιουργικό περιβάλλον εργασίας, µε δυνατότητες για 
ανάπτυξη και εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό, το 2016 καταγράφηκαν 
πάνω από 10.000 συµµετοχές εργαζοµένων σε εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα. Ταυτόχρονα, µε έµφαση στη διάδοση της ψηφιακής κουλ-
τούρας, πραγµατοποιήθηκαν περισσότερες από 190.000 ώρες µαθη-
µάτων µέσω e-learning.

Το 2016 ο όµιλος ανακύκλωσε το 90% των παραγόµενων από τις 
δραστηριότητές του απορριµµάτων, ενώ µε τη χρήση των ηλεκτρο-
νικών εφαρµογών εξοικονόµησε πάνω από 200 τόνους χαρτιού. Πα-
ράλληλα, βελτίωσε κατά 20% την αποδοτικότητα χρήσης ηλεκτρικής 
ενέργειας ανά όγκο µεταφερόµενων δεδοµένων.

Απολογισµός Βιώσιµης 
Ανάπτυξης ΟΤΕ

Σε ένα οικονοµικό περιβάλλον το οποίο, παρά τις ενδείξεις 
µιας σχετικής σταθεροποίησης, εξακολουθεί να χαρακτη-
ρίζεται από δυσχέρειες στο επιχειρείν και υποχώρηση 
της κατανάλωσης, η Groupama Ασφαλιστική κατέγραψε 
ακόµα µια θετική χρήση για το οικονοµικό έτος 2016.

Συνοπτικά, η εταιρεία σταθεροποίησε την παραγωγή της στους στό-
χους που είχε θέσει, διατήρησε την κερδοφορία της σε υψηλά επίπε-
δα, ενίσχυσε τη θέση της, διατήρησε τον δείκτη συνολικών ζηµιών/
εξόδων του κλάδου Ασφάλισης κατά Ζηµιών σε εξαιρετικά κερδοφόρο 
ποσοστό και αύξησε τα καθαρά έσοδα από επενδύσεις. Επίσης, µείω-
σε τα γενικά έξοδα και αύξησε το ποσοστό κάλυψης της κεφαλαιακής 
απαίτησης φερεγγυότητας II στο 121% το 2016 από 117% το 2015.

Αναλυτικά, η Groupama Ασφαλιστική παρουσίασε καθαρά κέρδη 
χρήσης 7,3 εκατ. ευρώ για το 2016. Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε 
σε 135,57 εκατ. ευρώ (συµπεριλαµβάνοντας την παραγωγή των επεν-
δυτικών προϊόντων). Στον κλάδο Ασφάλισης κατά Ζηµιών η παραγωγή 
µειώθηκε κατά 4,1%, ενώ αύξηση παρουσίασε συνολικά ο κλάδος Ζωής 
κατά 1,6%.

Σε σχέση µε τα τεχνικά αποτελέσµατα, η συνετή διαχείριση κινδύ-

νων αποτυπώνεται στον δείκτη συνολικών ζηµιών και εξόδων, ο οποίος 
το 2016 διαµορφώθηκε στο εξαιρετικά κερδοφόρο επίπεδο του 84,9% 
για τον κλάδο Ασφαλίσεων κατά Ζηµιών.

Αναφερόµενος στα οικονοµικά αποτελέσµατα του 2016, ο Χρήστος 
Κάτσιος, γενικός διευθυντής της Groupama Ασφαλιστική, σχολίασε: 
«Είµαστε ιδιαίτερα ικανοποιηµένοι από τις επιδόσεις µας, ιδιαίτερα 
λαµβάνοντας υπ’ όψιν το σύνθετο οικονοµικό και κοινωνικό περιβάλ-
λον στο οποίο καλούµαστε να λειτουργήσουµε. Σε γενικές γραµµές 
έχουµε βελτιώσει τους δείκτες και τα µερίδια αγοράς στους περισσό-
τερους από τους επιµέρους τοµείς της δραστηριότητάς µας – και αυτό 
είναι αποτέλεσµα σκληρής και µεθοδικής δουλειάς από το σύνολο των 
ανθρώπων της εταιρείας µας, σε συνδυασµό µε την εξαιρετικά σηµαντι-
κή και εποικοδοµητική συνεισφορά των δικτύων των συνεργατών µας. 
Αντιµετωπίσαµε τις αντικειµενικές δυσκολίες µε στιβαρό και συνετό 
management, ενώ παράλληλα επιµείναµε στις επενδύσεις µας στους 
τοµείς της ψηφιακής τεχνολογίας και της καινοτοµίας. Ήδη οι καρποί 
της προσπάθειάς µας αυτής είναι ορατοί, όχι µόνο στα οικονοµικά µας 
επιτεύγµατα αλλά και στο επίπεδο εξυπηρέτησης των τελικών πελατών 
µας».

Θετικά κόντρα 
στο ρεύµα 
η Groupama
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Επένδυση 300 εκατ. ευρώ  
και 400 νέες θέσεις εργασίας

Η μεγαλύτερη καπνοβιομηχανία στην Ελλάδα επενδύει σε ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό 
του τσιγάρου και σταματά να παράγει τσιγάρα.

Τι κι αν κατέχει την κορυφαία θέση στην 
ελληνική αγορά, τι κι αν οι διακρίσεις 
της διαδέχονται η μία την άλλη… για την 
Παπαστράτος επιτυχία σημαίνει να μην 

επαναπαύεσαι ποτέ.
«Αφήνουμε πίσω μας μέλλον». Με αυτό το μήνυμα 
οι άνθρωποι της Παπαστράτος περιγράφουν αυτό το 
διαρκές «κυνήγι» της εξέλιξης, αλλά και τον τρόπο 
με τον οποίο αντιλαμβάνονται τον ρόλο της εταιρείας 
τους απέναντι στην Ελλάδα και την κοινωνία.
Με ιστορία 86 χρόνων, εξαγωγές σε περισσότερες 
από 30 χώρες και μερικές από τις πιο επιτυχημένες 
μάρκες καπνικών προϊόντων στο χαρτοφυλάκιό 
της, όπως ο ιστορικός ΑΣΣΟΣ και το διεθνώς 
αναγνωρισμένο Marlboro, η Παπαστράτος κατέχει 
μερίδιο στην ελληνική αγορά που προσεγγίζει το 
40%. Εξίσου εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά 
με τη συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία. 
Το 2% των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
προέρχεται αποκλειστικά από την ίδια, κάτι που 
σημαίνει ότι κάθε χρόνο η Παπαστράτος εισφέρει 
έσοδα περίπου 1 δισ. ευρώ στα ταμεία του κράτους.
Τα τελευταία χρόνια, όμως, η ιστορική 
καπνοβιομηχανία ξεχωρίζει για κάτι ακόμη. Για 
το εργασιακό της περιβάλλον. Σε μια περίοδο 
παρατεταμένης οικονομικής κρίσης, κατάφερε όχι 
μόνο να συνεχίσει να παρέχει ανταγωνιστικούς 
μισθούς αλλά και να διασφαλίζει άριστες εργασιακές 
συνθήκες για τους ανθρώπους της. Φέτος είναι η 
τρίτη διαδοχική χρονιά που ο διεθνής οργανισμός 
Top Employer Institute απένειμε τον τίτλο του 
«Κορυφαίου Εργοδότη» στην Παπαστράτος. 

Παράλληλα, από το 2012 η εταιρεία έχει διακριθεί 
τέσσερις φορές ως «Great Place to Work». Μέσα 
από σχεδιασμένες δράσεις και προγράμματα 
που καλλιεργούν τα ταλέντα των εργαζομένων 
και παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες εξέλιξης της 
επαγγελματικής τους καριέρας, η Παπαστράτος 
αποδεικνύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το 
πολυτιμότερο κεφάλαιο που μπορεί να διαθέτει μια 
εταιρεία. Σήμερα οι άμεσα και έμμεσα εργαζόμενοί 
της ξεπερνούν τους 800. Όμως αυτό είναι κάτι το 
οποίο αναμένεται σύντομα να αλλάξει.
Όχι, δεν προανήγγειλε απολύσεις. Το αντίθετο, η 
εταιρεία αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία της 
στην Ελλάδα με 400 νέες θέσεις εργασίας, οι οποίες 
θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της νέας μεγάλης 
επένδυσης που ήδη έχει ξεκινήσει να υλοποιεί. 
Πρόκειται για μια επένδυση 300 εκατ. ευρώ που 
στοχεύει στη μετατροπή του εργοστασίου της, στον 
Ασπρόπυργο, παράγοντας αποκλειστικά πλέον, αντί 
για τσιγάρα, τα καπνικά προϊόντα νέας γενιάς, τις 

ράβδους καπνού HEETS για το IQOS.
Το IQOS κυκλοφόρησε στα τέλη του 2014 και είναι 
ένα από τα προϊόντα της Philip Morris International 
που θερμαίνουν αντί να καίνε τον καπνό. Σήμερα 
θεωρείται το πλέον εξελιγμένο από μια νέα γενιά 
προϊόντων που απευθύνονται αποκλειστικά στους 
ενήλικους καπνιστές και αποσκοπούν στη μείωση 
της βλάβης που προκαλεί το κάπνισμα. Για την 
έρευνα και την ανάπτυξη αυτών των προϊόντων 
η Philip Morris International έχει επενδύσει 
περισσότερα από 3 δισ. δολάρια, ενώ αυτή τη στιγμή 
το IQOS κυκλοφορεί σε περισσότερες από 25 χώρες. 
Ήδη, 2 εκατομμύρια καπνιστές σε όλο τον κόσμο 
έχουν διακόψει το κάπνισμα και απολαμβάνουν 
αληθινή γεύση καπνού χρησιμοποιώντας το IQOS.
Η Παπαστράτος δεν ακολουθεί απλώς το όραμα 
της μητρικής εταιρείας Philip Morris International 
για ένα μέλλον απαλλαγμένο από τον καπνό του 
τσιγάρου, αλλά γίνεται μέρος του μέσα από αυτή 
την επένδυση. Σε λίγους μήνες το εργοστάσιό της 

θα είναι ένα από τα ελάχιστα διεθνώς παραγωγικά 
κέντρα γι’ αυτά τα καινοτόμα προϊόντα. Στις αρχές 
του 2018 θα ξεκινήσει η πρώτη παραγωγή στην 
Ελλάδα, ενώ μόλις ολοκληρωθεί η επένδυση, η 
εταιρεία θα παράγει κάθε χρόνο 20 δισεκατομμύρια 
ράβδους καπνού, προϊόντα τα οποία θα ξεκινούν 
από την Ελλάδα για να φτάσουν σε κάθε γωνιά του 
πλανήτη.
Εκτός από την ενίσχυση της απασχόλησης, η νέα 
επένδυση φέρνει μαζί της σημαντικά οφέλη για 
την οικονομία και την καπνοκαλλιέργεια. Η μεγάλη 
ώθηση στις εξαγωγές της χώρας συνοδεύεται από 
τις σημαντικές προοπτικές που ανοίγονται για τους 
καπνοπαραγωγούς. Τα νέα προϊόντα, εκτός από 
το ότι θα παράγονται στην Ελλάδα, θα περιέχουν 
σημαντικό ποσοστό ελληνικών καπνών ανατολικού 
τύπου. Είναι μια επένδυση που ταυτόχρονα καλεί 
και άλλες εταιρείες, απ’ όλο τον κόσμο, να πιστέψουν 
στις μεγάλες δυνατότητες που έχει η χώρα.
Η Παπαστράτος τολμά να επενδύει σήμερα 
στην Ελλάδα και να στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα 
εμπιστοσύνης. Είναι η ίδια τόλμη που από το 
1931 τη διατηρεί στην κορυφή. Μέσα σε αυτή τη 
μακρόχρονη πορεία άλλαξαν πολλά… Το 2003 
η Παπαστράτος έγινε μέλος της οικογένειας της 
Philip Morris International, το 2009 μετέφερε τη 
δραστηριότητά της από το ιστορικό εργοστάσιο του 
Πειραιά στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις 
στον Ασπρόπυργο. Ωστόσο, υπάρχει κάτι που 
μένει αναλλοίωτο στον χρόνο: η δέσμευσή της να 
δημιουργεί οφέλη, να αφήνει πίσω της μέλλον για 
όσο το δυνατόν περισσότερους.
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Εγκρίθηκε ο πρώτος ανοσοθεραπευτικός 
παράγοντας για την αντιμετώπιση του 
προχωρημένου ή μεταστατικού καρκίνου 
της ουροδόχου κύστης.

 ΑΛΕΞΊΑ ΣΒΏΛΟΥ

ΈΝΑ «ΌΠΛΌ» ΓΙΑ 
ΈΞΙ ΔΙΑΦΌΡΈΤΙΚΌΎΣ 
ΤΎΠΌΎΣ ΚΑΡΚΙΝΌΎ

Με τη φτώχεια, την πείνα, την κακοποίηση, την παραμέληση και την 
αδυναμία πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας να εξυφαίνουν το δίχτυ 
τους στον παιδικό πληθυσμό της πατρίδας μας, θα περίμενε κανείς το 

κράτος να στέκεται αρωγός στις προσπάθειες στήριξης των παιδιών και των 
οικογενειών τους, θυμάτων της κρίσης. Ωστόσο, στη μνημονιακή Ελλάδα, όπου 
τα φαινόμενα αυτά αυξάνονται ανησυχητικά, η εφορία στέλνει «ευχαριστήριο» 
ετήσιο ραβασάκι 4 εκατ. ευρώ στο «Χαμόγελο», τον μοναδικό οργανισμό 
που διαθέτει τις ειδικές δομές, τα κέντρα ημέρας, στήριξης και παρέμβασης, 
τα σπίτια φιλοξενίας και τα 100 ασθενοφόρα, και που μόνο μέσα στο πρώτο 
εξάμηνο του 2017 πρόσφερε στήριξη σε 60.543 παιδιά. Στα σπίτια του «Χαμό-
γελου» μεγαλώνουν 300 παιδιά, ενώ άλλοι 57 νέοι ενήλικες που μεγάλωσαν 
υποστηρίζονται καθώς σπουδάζουν. «Για όλες αυτές τις δράσεις πρέπει να 
καταβάλουμε φόρους και εισφορές ύψους 4 εκατ. ευρώ ετησίως, ποσό που αν 
το είχαμε στη διάθεσή μας θα στηρίζαμε άλλα 30.000 παιδιά» λέει ο πρόεδρος 
του «Χαμόγελου» Κώστας Γιαννόπουλος. «Στο κέντρο στήριξης της Νέας 
Μάκρης τα ράφια είναι άδεια από τρόφιμα και είδη καθημερινής διαβίωσης. 
Πρέπει να βρούμε τρόπο να τα γεμίσουμε» προσθέτει ο κ. Γιαννόπουλος και 
δεν μας κρύβει ότι έρχονται κι άλλα προβλήματα στο προσεχές μέλλον.

ΡΑΒΑΣΑΚΊ 
4 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΏ 
ΣΒΉΝΕΊ 
30.000 
ΠΑΊΔΊΚΑ 
ΧΑΜΟΓΕΛΑ

Μ
πορεί η ρευματοειδής αρθρίτιδα να παραμένει μια 
ισόβια νόσος με καταλυτική επίδραση στην ποιότητα 
ζωής, ωστόσο κάθε νέα θεραπεία που προστίθεται 
στη φαρέτρα τής… κόβει τη φόρα. Η τελευταία 

θεραπευτική άφιξη αφορά το sarilumab σε συνδυασμό με τη με-
θοτρεξάτη (MTX) για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενερ-
γής ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς οι οποίοι 
παρουσιάζουν ανεπαρκή ανταπόκριση –ή μη ανοχή– σε ένα ή 
περισσότερα τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμα-

κα. Το sarilumab, που ανέπτυξαν η Sanofi και η Regeneron, 
χορηγείται και ως μονοθεραπεία σε περίπτωση μη ανοχής ή 
αντένδειξης στη μεθοτρεξάτη. Το sarilumab είναι ένα ανθρώπι-
νο μονοκλωνικό αντίσωμα που συνδέεται με τον υποδοχέα της 
ιντερλευκίνης-6 και αναστέλλει την προφλεγμονώδη σηματοδό-
τηση στην οποία μεσολαβεί η ιντερλευκίνη-6. Η συγκεκριμένη 
ιντερλευκίνη εντοπίζεται σε μεγάλες ποσότητες στο αρθρικό 
υγρό των ασθενών που πάσχουν από ρευματοειδή αρθρίτιδα και 
παίζει σημαντικό ρόλο στην καταστροφή των αρθρώσεών τους.

ΕΝΑ ΑΚΟΜΉ 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΊΚΟ 
«ΧΤΥΠΉΜΑ» ΣΤΉ 
ΡΕΥΜΑΤΟΕΊΔΉ ΑΡΘΡΊΤΊΔΑ

Ένα «όπλο» με οκτώ ενδείξεις δίνει ελπίδα 
σε ασθενείς που νοσούν από έξι διαφορε-
τικές μορφές καρκίνου. Το nivolumab της 
Astra-Best Squibb έλαβε έγκριση από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θεραπεία του 

τοπικά προχωρημένου, μη χειρουργήσιμου ή μεταστατικού 
ουροθηλιακού καρκινώματος σε ενήλικες μετά από αποτυχία 
προηγούμενης θεραπείας που περιείχε πλατίνα. Με αυτή την 

έγκριση το nivolumab καθίσταται ο μοναδικός ανοσο-ογκο-
λογικός παράγοντας που έχει εγκριθεί στην Ευρώπη για τον 
συγκεκριμένο –αρκετά συχνό– τύπο καρκίνου της ουροδό-
χου κύστης. «Μετά από περίπου 15 χρόνια πενιχρών αποτε-
λεσμάτων στην προσπάθεια ανεύρεσης νέων φαρμάκων για 
τον καρκίνο του ουροθηλίου, η συνεργασία φαρμακοβιομη-
χανίας και διεθνούς ακαδημαϊκής κοινότητας έφτασε σε αυτό 
το εντυπωσιακό επίτευγμα» επισημαίνει ο καθηγητής Θερα-

πευτικής Ογκολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών Αριστοτέλης Μπάμιας. Και προσθέτει: 
«Η ανοσοθεραπεία, η οποία βοηθάει σημαντικά ασθενείς με 
πρώιμο ουροθηλιακό καρκίνο, πλέον προσφέρει μια αποτε-
λεσματική θεραπεία και σε πιο προχωρημένα στάδια της νό-
σου. Το nivolumab ήδη χρησιμοποιείται ευρέως και σε άλλα 
νεοπλάσματα, εξασφαλίζοντας εμπειρία στους ογκολόγους 
και χαρίζοντας αισιοδοξία στους ασθενείς».

Συνεχίζεται στα απομακρυσμένα νησιά της Ελλάδας η κοινωνική 
αποστολή «Ταξιδεύουμε για την Υγεία» του Ομίλου ΥΓΕΙΑ, που 
έγινε θεσμός. Στον 7ο σταθμό της κοινωνικής πρωτοβουλίας ομάδα 

60 εθελοντών, που αποτελούνταν από γιατρούς, νοσηλευτικό, τεχνικό 
και διοικητικό προσωπικό του ομίλου, πρόσφερε 3.153 ιατρικές και 
διαγνωστικές εξετάσεις σε 684 κατοίκους της Τήλου και της Νισύρου. 
Οι εξετάσεις που διενεργήθηκαν στα δημοτικά σχολεία των ακριτικών 
νησιών, τα οποία κυριολεκτικά θύμιζαν τα εξωτερικά ιατρεία του νοσο-
κομείου ΥΓΕΙΑ, περιλάμβαναν αιματολογικούς ελέγχους, υπερηχογρα-
φήματα, triplex αγγείων, pap-test, καρδιογραφήματα, triplex καρδιάς, 
σπιρομετρήσεις και οφθαλμολογικούς ελέγχους. Ταυτόχρονα, διενεργή-
θηκαν 20 μικροεπεμβάσεις και 5 κατ’ οίκον επισκέψεις, ενώ στην Τήλο 
καταγράφηκε επείγον περιστατικό μιας εγκύου παραθερίστριας από το 
Ισραήλ, όπου η έγκαιρη διάγνωση της σοβαρότητας του προβλήματος από 
τους γυναικολόγους που συμμετείχαν στην εξόρμηση της έσωσε τη ζωή, 
καθώς οργανώθηκε η διακομιδή της.

3.153 ΔΏΡΕΑΝ ΕΞΕΤΑΣΕΊΣ 
ΥΓΕΊΑΣ ΣΕ ΤΉΛΟ ΚΑΊ ΝΊΣΥΡΟ Στα σκαριά βρίσκεται νέο ενέσιμο πειραματικό 

καινοτόμο φάρμακο για τη θεραπεία της νεοαγγεια-
κής ηλικιακής εκφύλισης της ωχράς κηλίδας, με τις 

απαιτούμενες ενέσεις να γίνονται ανά 12 εβδομάδες. Πρό-
κειται για το φάρμακο με την κωδική ονομασία RTH258 (το 
μονοκλωνικό αντίσωμα brolucizumab), που αξιολογήθηκε 
σε δύο κλινικές μελέτες και σε δύο δοσολογίες, των 6 mg 
και των 3 mg. Το πειραματικό φάρμακο RTH258 επέδειξε 
μακροχρόνια αποτελεσματικότητα έναντι του aflibercept, 
το οποίο χορηγούνταν κάθε 8 εβδομάδες. Αυτά τα αποτε-
λέσματα αποδεικνύουν ξεκάθαρα ότι το RTH258 έχει την 
ικανότητα να μειώσει το φορτίο των ενέσεων, παρέχοντας 
παράλληλα εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την 
όραση. Συνεπώς το RTH258 υπόσχεται να είναι η επόμενη 
μεγάλη εξέλιξη για τους ασθενείς με νεοαγγειακή ηλικιακή 
εκφύλιση της ωχράς κηλίδας. «Βάσει αυτών των δεδομέ-
νων, ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με τις ρυθμιστικές 
αρχές για να θέσουμε αυτή την πρωτοποριακή θεραπεία 
στη διάθεση των ασθενών» τόνισε ο Vas Narasimhan, 
ιατρικός διευθυντής της Novartis.

ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΒΉΜΑ 
ΣΤΉ ΘΕΡΑΠΕΊΑ 
ΤΉΣ ΕΚΦΥΛΊΣΉΣ 
ΤΉΣ ΏΧΡΑΣ ΚΉΛΊΔΑΣ
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POWEREDBY AUTO

Η Volvo ανανέωσε τα V40 και 
V40 Cross Country, τόσο εντός 
όσο και εκτός, προκειμένου να 

τους προσδώσει μια αισθητική ταυτότητα 
πιο κοντά στη νέα σειρά 90 και την και-
νούργια σχεδιαστική φιλοσοφία της μάρ-
κας.
Εξωτερικά, η κυριότερη αλλαγή στα νέα 
Volvo V40 και V40 Cross Country αφορά 
τη γρίλια και τα φωτιστικά σώματα, καθώς 
οι προβολείς είναι πλέον σε σχήμα πλα-
γιαστού «T», ενώ ταυτόχρονα διαφορο-
ποιείται και η χρωματική παλέτα.
Στο εσωτερικό υπάρχουν νέες ταπετσαρίες, ένα δίχρωμο δερμάτινο τιμόνι, καθώς και νέες διακοσμητικές 
επιφάνειες αλουμινίου για την κεντρική κονσόλα.
Τα νέα V40 και V40 Cross Country εξοπλίζονται με τα τελευταίας τεχνολογίας κινητήρια σύνολα της οι-
κογένειας Drive-E, με απόδοση από 120 έως και 245 ίππους, σε συνδυασμό με εξαιρετικά χαμηλή κατανά-
λωση και εκπομπές ρύπων που ξεκινούν από μόλις 82 γραμμάρια CO2 το χιλιόμετρο.
Το νέο V40 T3 1.5 Auto των 152 ίππων στην έκδοση εξοπλισμού Kinetic Plus με το στάνταρ αυτόματο κι-
βώτιο έχει προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 22.500 ευρώ. Αντίστοιχα, το V40 Cross Country Dynamic έχει 
προτεινόμενη τιμή λιανικής τα 26.600 ευρώ.

Η 2Η ΓΕΝΙΆ ΤΟΥ VW TIGUAN ΆΝΆΒΆΘΜΙΣΤΗΚΕ  
ΚΆΙ ΞΕΚΙΝΆ ΆΠΟ € 27.300 ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ

H Renault 
απέκτησε 
αγροτικό που 
λέγεται Alaskan

Τα ανανεωμένα Volvo V40 και V40 Cross Country ξεκινούν από €22.500

Α
ν παρατηρήσετε το καινούργιο VW Tiguan, θα διαπιστώσετε πως έχει εξελιχθεί ση-
μαντικά σε σχέση με την εξαιρετικά επιτυχημένη 1η του γενιά. Έτσι, λοιπόν, έχει ένα 
πιο SUV look, με ιδιαίτερα αρμονικές αναλογίες και χαρακτηριστικές λεπτομέρειες, 
μεγαλύτερες διαστάσεις αλλά και χαμηλότερο βάρος, χάρη στη χρήση του νέου πλαι-
σίου MQB.
Αλλαγμένο, πιο σύγχρονο και ποιοτικό είναι και το εσωτερικό του, εμφανώς βελτιω-

μένοι εμφανίζονται και οι χώροι τόσο για τους επιβάτες όσο και για τις αποσκευές –το πορτμπαγκάζ κυ-
μαίνεται από 420 έως 1.555 λίτρα–, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει όλες τις σύγχρονες λύσεις διασύνδε-
σης, αλλά και αρκετά από τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης, στάνταρ. Μάλιστα η κορυφαία έκδοση 
Exclusive διαθέτει και τον εντυπωσιακό φουλ ψηφιακό πίνακα οργάνων.
Στον δρόμο το νέο Tiguan διαθέτει ένα σαφώς πιο ώριμο οδηγικό προφίλ, καθώς η ανάρτησή του α-
πορροφά αποτελεσματικά τις ανωμαλίες των δρόμων, ελέγχει ικανοποιητικά τις κινήσεις του αμαξώμα-
τος, περιορίζει τις κλίσεις στις στροφές και συνδυάζεται με ένα καλό σε αίσθηση σύστημα διεύθυνσης.
Από τους ήδη διαθέσιμους κινητήρες ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο 1.4 TSI των 150 ίππων 
με τη δυνατότητα απομόνωσης των 2 κυλίνδρων, όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, την οποία κα-
ταλαβαίνει κανείς μόνο από την ένδειξη, στα ελληνικά, στο ταμπλό. Η επίσημη μέση κατανάλωσή 
του είναι 5,7 λίτρα για κάθε 100 χιλιόμετρα, ενώ από κει και πέρα μπορεί να συνδυαστεί τόσο με 
το αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη DSG με τις 7 σχέσεις και τις γρήγορες αλλαγές όσο και με 
την τετρακίνηση 4Motion.
Η βασική έκδοση βενζίνης του Tiguan είναι η 1.4 TSI των 125 ίππων που ξεκινά από 27.300 ευρώ στην 
εισαγωγική έκδοση εξοπλισμού Active, ενώ η πιο πλούσια, Advance,(από αυτήν ξεκινά η εκδοχή των 
150 ίππων) είναι στα 28.200 ευρώ, μόλις 100 ευρώ λιγότερα από την αντίστοιχη πετρελαιοκίνητη με τον 
1.6 TDI των 115 ίππων –το Tiguan για πρώτη φορά ξεκινά ως diesel από τα 1.600 κυβικά– που θα είναι 
διαθέσιμη στο άμεσο μέλλον. 

To Renault Alaskan είναι το πρώτο αγροτικό στην ιστορία της γαλλικής ε-
ταιρείας, η οποία έχει και μεγάλο κλάδο επαγγελματικών οχημάτων. Η 
βάση του είναι το πλαίσιο και τα μηχανικά μέρη του Nissan Navara, ενώ 

η εμφάνισή του προσδιορίζεται κυρίως από τη νέα μάσκα των Renault. Κάτω από 
το καπό υπάρχει ο diesel 2.3 dCi με τα δύο turbo και απόδοση 160 ή 190 ίππους.
Εκτός από τις πισωκίνητες εκδόσεις θα υπάρξουν και τετρακίνητες με δυνατότητα 
κλειδώματος του πίσω διαφορικού, ενώ η απόσταση του αμαξώματος από το έδα-
φος θα φτάνει μέχρι και τα 23 εκατοστά.
Το νέο Renault Alaskan θα είναι διαθέσιμο αρχικά στην αμερικανική αγορά, ενώ 
στην πορεία θα ακολουθήσουν η Ευρώπη και η Αφρική.

POWEREDBY AUTO

Η νέα ιστοσελίδα της DS Automobiles (http://www.dsautomobiles.gr/) έχει 
δημιουργηθεί σύμφωνα με τις τελευταίες τεχνολογίες του διαδικτύου.

Είναι πλήρως συνδεδεμένη με τα social media, είναι φιλική προς τον 
χρήστη και προσαρμόζεται εύκολα σε διαφορετικές οθόνες, όπως ο-
θόνες υπολογιστών, tablets και smartphones. Στη νέα ολοκληρω-

μένη ιστοσελίδα της DS Automobiles οι χρήστες μπορούν να δουν όλες τις 
πληροφορίες των μοντέ-
λων DS, όπως, για παρά-
δειγμα, εκδόσεις, κινη-
τήρες, κιβώτια, τεχνολο-
γίες και χρώματα, καθώς 
και να στείλουν αίτημα 
για test drive, προσφορά, 
να κλείσουν ραντεβού 
κ.ά. Επιπλέον, οι χρή-
στες στην ενότητα «O κό-
σμος της DS» έχουν τη 
δυνατότητα να μάθουν 
και να γνωρίσουν την ι-
στορία, την εμπειρία, το 
αγωνιστικό πνεύμα, τις 
καινοτομίες, τις τεχνολο-
γίες και τα νέα της μάρ-
κας DS.

Νέα ιστοσελίδα για τα μοντέλα DS
H VW είναι επίσημα η πρώτη αυτοκινητοβιομηχανία  
στον κόσμο για το 2016

Το νέο Ibiza θα κυκλοφορήσει στην ελληνική αγορά αυτό το καλοκαίρι με όπλο του την αλά Leon σχεδίαση και, όπως 
πάντα, με καλή σχέση αξίας-τιμής.

Τ
ο νέο Seat Ibiza 
είναι το πρώτο μο-
ντέλο του VW 
Group που θα βα-
σιστεί σε μια νέα 
πλατφόρμα, πάνω 

στην οποία θα πατήσουν τα μελλοντικά 
supermini και τα μικρά SUV του ομί-
λου. Τώρα, η 5η γενιά χαρακτηρίζεται 
από φρέσκια σχεδίαση (παρόλο που δεν 
έχει κάτι το ριζοσπαστικό), η οποία πα-
ραπέμπει ευθέως στο Leon, και μια πιο 
ευρύχωρη καμπίνα.
Η τελευταία επιβεβαιώνεται από την 
αύξηση του πλάτους (+8,7 εκ.) και από 
το μακρύτερο μεταξόνιο (+9,5 εκ.), πα-
ρόλο που το νέο Ibiza έχει χαμηλώσει 
(μόλις 1 χλστ.) και κοντύνει (2 χλστ.) ε-
λάχιστα. Ενδεικτικό των μεγαλύτερων 
χώρων είναι το πορτμπαγκάζ, που προ-
σφέρει 63 περισσότερα λίτρα (συνολικά 
355), πάντοτε σε σχέση με το απερχό-
μενο Ibiza.
Οι περισσότεροι κινητήρες προέρχονται 
από την υπάρχουσα γκάμα, περιλαμβά-

νοντας τον τρικύλινδρο 1.0 TSI (με 95 
και 115 ίππους) και τον ντίζελ 1.6 TDI (με 
80, 95 και 110 άλογα), ενώ οι χαμηλότε-
ρες σε ισχύ εκδόσεις συνδυάζονται με 
5άρια μηχανικά κιβώτια (με 6άρια οι ι-
σχυρότερες). Πρεμιέρα στη Seat κάνει ο 
νέος 1.5 TSI των 150 ίππων (διαθέσιμος 
από τα τέλη του 2017) που προαιρετικά 
θα συνδυάζεται και με αυτόματο DSG-7.
Από πλευράς εξοπλισμού, υπάρχουν 
όλα τα νέα συστήματα άνεσης και ασφά-
λειας, με τις βασικές εκδόσεις να έχουν 
touch-screen 5 ιντσών και τις top να δι-
αθέτουν οθόνες 8 ιντσών και σύστημα 
αυτόνομης πέδησης. Οι πλούσιες FR 
και Xcellence εκδόσεις θα έχουν μέχρι 
και φουλ LED προβολείς, ενώ εννοείται 
πως θα υπάρχει πλήρης υποστήριξη για 
smartphones.
Αξιοσημείωτο είναι πως δεν θα υπάρ-
ξει ούτε τρίθυρη ούτε στέισον έκδοση, 
αφού το κενό αυτό θα το καλύψει το ε-
περχόμενο μικρό SUV, το Arona, που 
επίσης θα βασίζεται στην πλατφόρμα 
MQB Α0.

ΣΕ ΠΡΏΤΟ ΠΛΆΝΟ ΤΟ ΝΈΟ SEAT IBIZA

Και επισήμως η Toyota έχασε το στέμμα της πρώτης 
εταιρείας αυτοκινήτου σε πωλήσεις στον κόσμο που 
«φορούσε» σερί από το 2012.

Με 10,312 εκατομμύρια πωλήσεις και αύξηση 
κατά 3,8% σε σχέση με το 2015, ο όμιλος 
VW κατάφερε να προσπεράσει την Toyota 

Motors, που σημείωσε 10,213 εκατομμύρια πωλήσεις και 
παρά την αύξηση κατά 0,2% (μαζί με τις Daihatsu, Lexus 
και Hino Motors). Το βάθρο συμπληρώνει η General 
Motors με 9,574 εκατομμύρια 
πωλήσεις, εμφανίζοντας 
πτώση 3,1% (φαντα-
στείτε πως θα ωρύε-
ται ο Τραμπ!).
Α ξ ι ο σ η μ ε ί ω τ ο 
είναι πως η δύ-
ναμη και των δύο 
εταιρειών βρί-
σκεται κυρίως 
εκτός Ευρώπης. 
Η μεν Toyota (με 
την Daihatsu κ.ά.) 
έχει εστιάσει κυρίως 
στις πωλήσεις στην Α-
μερική με οπλαρχηγό το 

σεντάν Camry. Από την άλλη, η επιτυχία της VW βασί-
ζεται κυρίως στη μεγάλη ζήτηση σε SUV, ενώ οι Γερμα-
νοί έκαναν πολλά για να πετύχουν μια αύξηση της τάξης 
του 12,2% στην αγορά της Κίνας, που δεν την άγγιξε το 
dieselgate.
Η ιαπωνική εταιρεία, ωστόσο, αντιμετωπίζει έναν 
«εχθρό» που δεν αναμενόταν, τον Ντόναλντ Τραμπ και 
τις εξαγγελίες του, οι οποίες έχουν φρενάρει τις πωλή-
σεις στις ΗΠΑ. Όπως μάλιστα αναφέρουν ειδικοί αναλυ-
τές, ο Τραμπ είναι μεγαλύτερος εχθρός από την VW για 
την Toyota, καθώς η γερμανική εταιρεία δεν έχει τόσο 
μεγάλα ανοίγματα στην αγορά των ΗΠΑ.

Η αγορά των ΗΠΑ, πάντως, αποδεικνύεται ιδιαίτερα 
κρίσιμη για όλους τους κατασκευαστές, καθώς αν η 

αναστάτωση που δημιουργούν οι εξαγγελίες του 
Τραμπ συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια 

του 2017 (και οι υπόλοιπες 
αγορές σε Ευρώπη και 

Ασία συνεχίσουν με 
τον ίδιο ρυθμό), 
οι αναλυτές εκτι-
μούν ότι δύσκολα 
η VW θα χάσει 

την πρωτιά και το 
2017, ίσως και για κά-

ποια χρόνια ακόμη.

Το σημαντικό άνοιγμα της Ford σε Ευρώπη αλλά και σε 
περισσότερες από 140 αγορές ανά τον πλανήτη, η ύ-
παρξη ενός μικρότερου κινητήρα 2,3 λίτρων και, φυσι-
κά, η εμφάνιση και ο χαρακτήρας της τελευταίας γενιάς 

Mustang έκαναν τελικά τη διαφορά. Το νούμερο των 150.000 

μονάδων είναι πραγματικά εξωπραγματικό για ένα αμερι-
κανικό muscle car. Από αυτά, περισσότερα από 45.000 
πωλήθηκαν εκτός ΗΠΑ, ποσοστό που για φέτος υπολογί-
ζεται να ξεπεράσει το 30% των συνολικών πωλήσεων.

Αξίζει να αναφερθεί πως ακόμα και στη δοκιμαζόμενη 
από την κρίση, μικρή ελληνική αγορά, πέρυσι πωλήθηκαν 
39 μονάδες, περισσότερες δηλαδή από το άθροισμα όλων 
των Audi TT (7), Porsche 911/ Cayman/ Boxster (1/1/2), 
BMW i8 (6), VW Scirocco (11), Audi R8 (1), BMW Z4 (4) και 
Mercedes SLK (1). Η Mustang, όπως φαίνεται, έχει το δικό 
της ρεύμα και μια πορεία σταθερά ανοδική, τόσο σε οπα-
δούς όσο και σε αγοραστές.

Με πωλήσεις που πέρυσι ξεπέρασαν 
τις 150.000 μονάδες, η Mustang είναι και 
επίσημα το Νο1 σε πωλήσεις σπορ 
μοντέλο παγκοσμίως.

Ford Mustang, το πιο δημοφιλές 
σπορ μοντέλο στον πλανήτη

Το εγχείρημα έλαβε χώρα στο Παρίσι, όπου μία 
Cayenne S Diesel με 385 άλογα έσυρε επί 42 
ολόκληρα μέτρα το τεράστιο αεροπλάνο των 73 
μέτρων και των 285 τόνων!

Μπορεί μία Porsche 
Cayenne να τραβήξει 
ένα Airbus 380;

Για χάρη του βιβλίου Guinness, αλλά και για σημαντικούς εμπο-
ρικούς λόγους (το φορτίο έλξης είναι ιδιαίτερα σημαντικό μέγε-
θος για τις πωλήσεις στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες), η 
Porsche έβαλε μία Cayenne να σύρει το μεγαλύτερο εμπορικό 

αεροπλάνο, το A380 της Airbus.
Η S Diesel με την απίστευτη ροπή των 850 Νm πήρε το ρεκόρ από 

ένα Nissan Patrol, που είχε σύρει ένα cargo αεροπλάνο βάρους 170 
τόνων, και έφερε και πάλι την κορυφαία επίδοση στο γκρουπ VW, το 
οποίο, πριν από περισσότερο από μία δεκαετία, με ένα Touareg V10 
TDI είχε σύρει ένα Βoeing 747 βάρους 155 τόνων. Η μόνη μετατροπή 
που είχε το συγκεκριμένο όχημα ήταν η ενίσχυση στον κοτσαδόρο, 
κάτι εντελώς φυσιολογικό, δεδομένου του φορτίου που κλήθηκε να 
σύρει. Το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι το ρεκόρ 
επαναλήφθηκε με μία Cayenne Turbo S με τα 570 άλογα και λίγο πιο 
χαμηλή ροπή, στα 800 Νm. Και πάλι τα πράγματα εξελίχθηκαν ομαλά, 
και αφού τελείωσε η διαδικασία, η Cayenne επέστρεψε στην Αγγλία, 
απ’ όπου είχε φτάσει οδικώς, δίχως να παρουσιάζει απολύτως κανένα 
πρόβλημα. Η επίδοση καταγράφηκε στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness 
και σίγουρα δημιουργεί τις επιθυμητές εντυπώσεις στο αγοραστικό κοι-
νό του SUV της Porsche σε αγορές που πέρα από τους χρόνους στο 
Νίρμπουργκρινγκ (όπου η Turbo S παραμένει «βασίλισσα») κοιτάζουν 
με εξίσου μεγάλο ενδιαφέρον και πιο πρακτικά θέματα, όπως το φορτίο 
που μπορεί να σύρει ένα τετρακίνητο. Έστω κι αν αυτό έχει τα σήματα 
της Porsche και όλη την ξεχωριστή φιλοσοφία της μάρκας.

Μία Lamborghini Murciélago είχε παραχωρηθεί στο περιο-
δικό EVO για μία δοκιμή μακράς διαρκείας, τα γνωστά 
long-terms (ξέρετε, στη Βρετανία τα supercars στα μεγάλα 
περιοδικά είναι κάτι σαν τα φιεστάκια για εμάς). Στη συνέ-

χεια η εν λόγω Murciélago πέρασε στα χέρια του Simon George, ενός 
από τους συντάκτες του περιοδικού, που τη χρησιμοποιούσε καθημε-
ρινά (ακόμη και ως ενοικιαζόμενο σε track-days που οργάνωνε η ε-
ταιρεία του), κάνοντας εκείνη την εποχή περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα. Έτσι, μέχρι σήμερα η Murciélago έχει περίπου 400.000 χι-
λιόμετρα στο κοντέρ της (μαζί με τα χιλιόμετρα στην πίστα, κάπου 90 
εκδηλώσεις τον χρόνο) και μετά από έναν πρόχειρο απολογισμό ο 
Simon υπολόγισε με μια μίνιμουμ κατανάλωση στα 20 λίτρα / 100 χλμ. 
πως ο V12 είχε ρουφήξει περισσότερα από 150.000 δολάρια σε αμόλυ-
βδη. Σε όλα αυτά συνυπολόγισε πως άλλαξε 14 φορές λάστιχα (1.000 
ευρώ τη φορά), τακάκια και δίσκους κάθε 25.000 χιλιόμετρα (1.200 
ευρώ τη φορά), ενώ 8 φορές άλλαξε δίσκο συμπλέκτη. Στα 13 χρόνια 
κυκλοφορίας του αυτοκινήτου τα σέρβις του κινητήρα κόστισαν περί-
που 60.000 ευρώ, η ασφάλεια και τα τέλη κυκλοφορίας περίπου 22.000 
ευρώ, ενώ γενικότερα το συνολικό κόστος ξεπέρασε τα 450.000 ευρώ 
(μαζί με κάποιες αναμενόμενες ζημιές), σύμφωνα πάντα με τον Simon. 
Αναμφίβολα πρόκειται για μία από τις πιο δουλεμένες Lambo, η οποία 
με το ιστορικό αυτό με το ζόρι θα πιάσει 70.000 ευρώ. Το κόστος μπορεί 
να ακούγεται εξωφρενικό, από την άλλη όμως ο Simon το χάρηκε με 
την ψυχή του…

Τι κόστος χρήσης είχε μία 
Lamborghini Murciélago που 
έκανε 400.000 χιλιόμετρα;
Άντε και με κάποιον μαγικό τρόπο σού χάριζαν 
μία Murciélago. Πόσα χρήματα θα χρειαζόσουν 
αν έκανες μαζί της περίπου 1.000 χιλιόμετρα την 
εβδομάδα;

Γιατί έπεσαν οι πωλή-
σεις ηλεκτρικών αυτο-
κινήτων στη Δανία;
Στη Δανία καταγράφηκε ραγδαία πτώση 
των EV πωλήσεων κατά 60,5% μετά την 
κατάργηση των φοροαπαλλαγών και της 
πριμοδότησης για την απόκτησή τους.

Σε μια περίοδο έξαρσης σχετικά με την ηλεκτροκίνηση τα EV 
μοντέλα ανεβαίνουν συνεχώς σε ποσοστιαίες μονάδες (ακόμη 
έχουμε καιρό για να τα δούμε να κυριαρχούν στους δρόμους), 

Ανανέωση και νέος ντίζελ για το 
Peugeot 308 Το πλήρωμα του χρόνου έφτασε για το μικρομεσαίο της γαλλι-

κής εταιρίας. Η Peugeot παρουσίασε στοιχεία και φωτογρα-
φίες γύρω από το ανανεωμένο 308, το οποίο δεν περιορίζεται 
σε στιλιστικές αλλαγές. Η σημαντικότερη, ίσως, προσθήκη έχει 

να κάνει με την έλευση του νέου κινητήρα 1.6 BlueHDi 130 S&S, που το-
ποθετείται για πρώτη φορά σε μοντέλο του ομίλου. Αυτός έρχεται να α-
ντικαταστήσει τον 1.6 BlueHDi 120 S&S, φέροντας περισσότερες από 200 
πατέντες! Όπως εύκολα προκύπτει από την ονομασία του, η ισχύς που 
αποδίδει είναι 130 ίπποι, ενώ η κατανάλωσή του έχει μειωθεί κατά 6%.

Βελτιώσεις υπάρχουν και στους βενζινοκινητήρες και συγκεκρι-
μένα στον 1.2 PureTech 130 S&S. Αυτός θα καταναλώνει 4% λιγότερο 
καύσιμο και παράλληλα θα εκπέμπει λιγότερα καυσαέρια χάρη στην 
ενσωμάτωση ενός φίλτρου μικροσωματιδίων, ενός νέου καταλύτη, στη 
χρήση υλικών με υψηλότερη θερμική αντοχή και στη βελτιστοποίηση 
της θερμοκρασίας των αερίων της καύσης. Σε σχέση με το 308 GT, με 
τον diesel των 180 ίππων, αποκτά ένα καινούργιο αυτόματο κιβώτιο 8 
σχέσεων, ελαφρύτερο κατά 2 κιλά και συνάμα 7% πιο οικονομικό από 
το υπάρχον, εξάρι κιβώτιο.

Η κορυφαία έκδοση του 308, GTI, διαθέτει ισχύ 270 ίππων και επιτα-
χύνει από στάση στα 100 χλμ./ώρα σε 6 δλ. Πατάει σε τροχούς 19 ιντσών, 
ενώ εφοδιάζεται με αρκετά καλούδια, όπως ένα Torsen διαφορικό πε-
ριορισμένης ολίσθησης, κόκκινες δαγκάνες φρένων με χορταστικά δι-
σκόφρενα 380 χλστ. μπροστά και 268 χλστ. πίσω, ελαστικά Michelin Pilot 
Super Sport και έναν νέο χρωματισμό, δύο τόνων.

Όσο για τις υπόλοιπες εκδόσεις, σε αυτές συναντάμε πλέον όλα τα 
σύγχρονα ηλεκτρονικά βοηθήματα που είδαμε στα 3008 και 5008, όπως 
τα Active Safety Brake, Distance Alert, Active Lane Departure Warning 
και Driver Attention Warning. Επιπροσθέτως, το ανανεωμένο 308 φέρει 
στον πίνακα οργάνων ενδείξεις για τα όρια ταχύτητας, καθώς και ένα 
adaptive cruise control το οποίο έχει τη δυνατότητα πλήρους ακινητο-
ποίησης του αυτοκινήτου.

Πιο αποδοτικοί κινητήρες 
βενζίνης και πετρελαίου, καθώς και 

ένα καινούργιο κιβώτιο 8 σχέσεων, 
συγκαταλέγονται μεταξύ των βελτιώσεων.

με τους κατασκευαστές (κυρίως τους γερμανικούς) να επενδύουν 
πολλά στην ηλεκτροκίνηση. Ωστόσο, ανάμεσα στα πολλά υπάρχει 
και ένα μεγάλο θέμα, αυτό του κόστους, με χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα αυτό της Δανίας, όπως αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Πρόσφατα ο Δανός πρωθυπουργός Λαρς Λόκε Ράσμουσεν –
λόγω αναγκών του προϋπολογισμού– εξήγγειλε την κατάργηση 
των οικονομικών κινήτρων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινή-
των, με αποτέλεσμα οι EV πωλήσεις να κατακρημνίζονται στο 61% 
το πρώτο τρίμηνο του 2017 (σε σχέση με το προηγούμενο περσινό). 
Από την άλλη και σύμφωνα με στοιχεία του ACEA (Ένωση Ευρω-
παίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων), στη Γερμανία και στη Σουη-
δία παρατηρήθηκε αύξηση έως 80%, όταν η μέση ζήτηση για τα EV 
στην Ε.Ε. κυμαίνεται περίπου στο 30%. Όπως φαίνεται, το κατανα-
λωτικό κοινό προτίθεται να αγοράσει «πράσινα» ηλεκτρικά αυτοκί-
νητα, αλλά δεν φαίνεται διατεθειμένο να βάλει πιο βαθιά το χέρι στην 
τσέπη. Λογικό, δεν νομίζετε;

O Wankel συμπλήρωσε 
50 χρόνια ιστορίας
«Η ιστορία δεν έχει ακόμα τελειώσει. 
Χωρίς τον περιστροφικό κινητήρα πιθανόν 
να μην υπήρχε η Mazda και χωρίς τη 
Mazda δεν θα υπήρχε σε παραγωγή ο 
Wankel για 50 χρόνια».

Αυτό αναφέρεται σε γιγαντιαίο αφιέρωμα που περιλαμβάνεται 
σε επίσημο εταιρικό περιοδικό της Mazda, η οποία, όπως φαί-
νεται, δεν έχει παρατήσει την εξέλιξη του περιστροφικού κινη-

τήρα. Μισό αιώνα πίσω στον χρόνο, η ιαπωνική μάρκα είχε παρουσιά-
σει το Cosmo Sport, το οποίο κατασκευάστηκε σε μόλις 1.176 μονάδες 
και πωλήθηκε στο εξωτερικό με την ονομασία 110S. Η παραγωγή δι-
ήρκησε πέντε χρόνια και ο Wankel με τους δύο ρότορες των 982 κ.εκ. 
απέδιδε 110 άλογα (σούπερ απόδοση για εκείνη την εποχή, αργότερα 
εμφανίστηκε και ισχυρότερη έκδοση με 130 ίππους).

Η Mazda είχε δυσκολευτεί πολύ να διατηρήσει τον εμβληματικό 
της κινητήρα μέχρι και το RX8, αλλά όλα δείχνουν πως οι Ιάπωνες δεν 
έχουν πει τον τελευταίο τους λόγο, έχοντας ήδη παρουσιάσει το εντυ-
πωσιακό πρωτότυπο RX-Vision. Αξιοσημείωτο είναι πως η εταιρεία έχει 
κατασκευάσει συνολικά πάνω από 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα με αυτό 
το μοτέρ, ενώ ορόσημο στην ιστορία της ήταν η νίκη στο Λε Μαν το 1991 
με το απίστευτο 787Β. Εμείς, πάντως, αναμένουμε με ανυπομονησία την 
επιστροφή τόσο του Wankel όσο και της Mazda στην ελληνική αγορά.

To C3 Aircross είναι το καινούργιο μικρό 
SUVτης Citroën, που θα παρουσιαστεί ε-
πίσημα στην έκθεση της Φρανκφούρτης, 

θα αρχίσει να πωλείται τον Νοέμβριο και θα 
διεκδικήσει το δικό του μερίδιο σε μία ιδιαί-
τερα δημοφιλή και αναπτυσσόμενη κατηγορία.

Η αισθητική του ακολουθεί μια νεανική 
και μοντέρνα λογική, υιοθετώντας αρκετά 
από τα στοιχεία που έχουν εμφανιστεί στα 

μοντέλα της εταιρείας τα τελευταία χρόνια. Ναι, βασίζεται στο C3, αλλά 
διαφοροποιείται σε σχέση με αυτό αρκετά στο εμπρός μέρος, με νέας 
σχεδίασης προβολείς και προφυλακτήρες, ενώ η πιο χαρακτηριστική 
διαφορά είναι η απουσία των airbumps. Παράλληλα, η Citroën έδωσε 
μεγάλη έμφαση στην πρακτικότητα, εξασφαλίζοντας χώρο αποσκευών 
που κυμαίνεται από 410 έως 1.289 λίτρα με τα πίσω καθίσματα ανα-
διπλωμένα.

Το χαριτωμένο αμάξωμα, που προσφέρει πολλές δυνατότητες ε-
ξατομίκευσης, συνδυάζεται με ένα εξίσου νεανικό σαλόνι με αρκετούς 

χώρους και βελτιωμένα υλικά. Στο κέντρο της κονσόλας βρίσκεται μία 
οθόνη αφής 7 ιντσών, η οποία λειτουργεί ως το κέντρο του infotainment, 
τα Android Auto και Apple Car Play εξασφαλίζουν την εύκολη διασύν-
δεση smartphones, ενώ υπάρχει μέχρι και Head-Up Display.

Φυσικά το C3 Aircross εφοδιάζεται με όλα τα τελευταίας γενιάς συ-
στήματα ασφάλειας της Citroën, από το Lane Departure και το αυτόνομο 
φρενάρισμα ανάγκης μέχρι την ειδοποίηση για το «νεκρό σημείο» στους 
καθρέπτες και το σύστημα αναγνώρισης της κόπωσης του οδηγού.

H κίνηση θα μεταδίδεται στους εμπρός τροχούς με τη βοήθεια και 
του συστήματοςGrip Control με τα τέσσερα προγράμματα (Sand, AllRoad, 
Snow και ESPOff), ενώ θα διαθέτει και Hill Descent.

Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, θα υπάρχουν ο τρικύλινδροςPureTech 
βενζίνης των 1.200 κυβικών με 82, 110 και 130 ίππους, καθώς και ο 
diesel 1.6 ΒlueHDi με 100 και 120 ίππους.

Αυτό είναι το νέο μικρό SUV 
της Citroën, το C3 Aircross

Stop στα σπορ μοντέλα από 
την Peugeot
H γαλλική εταιρεία φαίνεται αποφασισμένη να σταματήσει την εξέλιξη σπορ μο-

ντέλων και να εστιάσει σε αυτοκίνητα και κατηγορίες που θα την οδηγήσουν 
στη μεγαλύτερη δυνατή εξάπλωση και στα περισσότερα κέρδη.

Η εξαγορά της Opel από την Peugeot ήταν, όπως όλα δείχνουν, η αφορμή 
για την αλλαγή στρατηγικής της εταιρείας. Μια αλλαγή που διατυπώθηκε από τον 
Jean-Philippe Imparato, τον επικεφαλής της, που σε συνέντευξή του στο βρετα-
νικό «Autocar» είπε ότι σκοπεύει να εστιάσει στην παγκόσμια εξάπλωση της ε-
ταιρείας παρά στα γρήγορα αλλά «ειδικά» μοντέλα.

Παράλληλα, και σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η γαλλική εται-
ρεία ετοιμάζει για την επόμενη χρονιά τον αντικαταστάτη του 508, ενώ δεν απο-
κλείεται να μπει και στην κατηγορία των pick-up.

Πάντως, το αφεντικό της Peugeot δεν απέκλεισε την κατασκευή σπορ μο-
ντέλων κάποια στιγμή στο μέλλον, λέγοντας πως «αν γίνει, θα το κάνουμε με τον 
σωστό τρόπο. Όχι με ένα καινούργιο RCZ, αλλά με ένα αυτοκίνητο που θα μπο-
ρούσε να κάνει το ρεκόρ γύρου στην πίστα του Νίρμπουργκρινγκ».

Η 8η γενιά του δημοφιλούς Ford Fiesta βρίσκεται προ των 
πυλών και φέρνει μαζί της νέες εκδόσεις, πλούσιο στάνταρ 

εξοπλισμό και τεχνολογίες που συνήθως συναντάμε σε μεγα-
λύτερες κατηγορίες. Η εταιρεία υπόσχεται παράλληλα πως το 
νέο Fiesta θα αποτελέσει σημείο αναφοράς ως προς την οδική 
συμπεριφορά, ενώ μία σημαντική λεπτομέρεια είναι η εργο-
στασιακή εγγύηση 8 ετών Ford Protect.

Η γκάμα ξεκινά από τα 12.990 ευρώ, με την τρίθυρη έκ-
δοση Trend (13.536 ευρώ για το πεντάθυρο) των 1.100 κυβι-
κών και των 85 ίππων. Στον εξοπλισμό της υπάρχουν 6 αερό-
σακοι, ESC & TCS, Hill Start Assist, συστήματα ελέγχου πίεσης 
ελαστικών, υποβοήθησης διατήρησης λωρίδας, περιορισμού 
της ταχύτητας, καθώς και οι βασικές ηλεκτρικές ευκολίες. Στο 

Το νέο Ford Fiesta ξεκινά από τις 12.990 ευρώ
ίδιο επίπεδο εξοπλισμού διατίθεται και ο diesel των 1.500 κυ-
βικών και των 85 ίππων.

Για την έκδοση με τον 1.0 EcoBoost των 100 ίππων η τιμή 
ορίζεται από τα 14.289 ευρώ για την τρίθυρη και από τα 14.804 
ευρώ για την πεντάθυρη εκδοχή. Η βασική έκδοση εξοπλισμού 
εδώ είναι η Business, με επιπλέον στοιχεία το infotainment 
σύστημα SYNC3, με οθόνη 6,5 ιντσών, την κάμερα οπισθοπο-
ρείας, τους αισθητήρες παρκαρίσματος και το cruise control.

Ο diesel των 1.500 κυβικών και των 120 ίππων διατίθε-
ται σε τρεις, ιδιαίτερα πλούσιες, εκδόσεις εξοπλισμού, τις ST-
Line, Titanium και Vignale, με τιμές που ξεκινούν από τα 16.880 
ευρώ για την τρίθυρη και από τα 17.395 ευρώ για την πεντά-
θυρη εκδοχή.

Το νέο Volvo XC60, το πλέον αναμενόμενο μοντέλο της χρονιάς, βρίσκεται ήδη στη 
χώρα μας, ενώ η Volvo Car Hellas ανακοίνωσε τις προτεινόμενες τιμές λιανικής 
για το νέο της μοντέλο, το οποίο στο λανσάρισμά του διατίθεται αποκλειστικά σε 
τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις.

Οι τιμές ξεκινούν από 53.490 ευρώ, τόσο για την πετρελαιο-
κίνητη D4 έκδοση των 190 ίππων όσο και για τη βενζινοκί-
νητη T5 έκδοση των 254 ίππων. Η diesel D5 των 254 ίππων 
ξεκινά από 56.030 ευρώ, ενώ η T6 (βενζίνης) των 320 ίππων 

κοστολογείται στα 55.975 ευρώ.
Η κορυφαία plug-in υβριδική Τ8 των 407 ίππων κοστίζει από 62.780 

ευρώ, ενώ σε ό,τι αφορά τις εκδόσεις εξοπλισμού, η Volvo ακολουθεί 
την ίδια, πολύ επιτυχημένη στρατηγική που παρουσίασε στη σειρά 90. 
Σύμφωνα με αυτήν, λοιπόν, το XC60 διατίθεται στην ήδη πολύ πλούσια 
εξοπλισμένη έκδοση Momentum, που υπερκαλύπτει τις ανάγκες και 
τις επιθυμίες του υποψήφιου αγοραστή. Αν όμως επιθυμεί να έχει το 
αυτοκίνητό του μια πιο σπορ αίσθηση και στιλ, τόσο εξωτερικά όσο και 
εσωτερικά, ιδανική επιλογή αποτελεί η έκδοση R-Design. Αν, πάλι, 

Το νέο Volvo XC60 
ξεκινά από 53.490 ευρώ

προτεραιότητα είναι η απόλαυση μιας ακόμα πληρέστερης αίσθησης 
πολυτέλειας, τότε η ιδανική έκδοση είναι η Inscription. Φυσικά, υπάρχει 
διαθέσιμος και επιπλέον προαιρετικός εξοπλισμός, για να αποκτήσει 
το XC60 μια ακόμα πιο έντονη προσωπική σφραγίδα του κατόχου του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στον βασικό εξοπλισμό του αυτοκινήτου 
ανήκουν και οι δύο από τις τρεις νέες τεχνολογίες άνεσης και ασφά-
λειας που παρουσιάζει η Volvo στο νέο XC60 –το πρωτοποριακό σύ-
στημα αποφυγής συγκρούσεων City Safety και το Oncoming Lane 
Mitigation (σύστημα αποφυγής οδήγησης στο αντίθετο ρεύμα), ενώ 
το σύστημα επιτήρησης τυφλών σημείων (BLIS) είναι προαιρετικό–, 
καθιστώντας το ίσως το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που κατασκευά-
στηκε ποτέ. Κοινό τους χαρακτηριστικό, η ενεργή υποβοήθηση στο 
σύστημα διεύθυνσης.

Νέες, μοναδικές 
καλοκαιρινές 
προσφορές στα 
μοντέλα της Nissan
Με τις νέες, μοναδικές καλοκαιρινές 
προσφορές στα μοντέλα της Nissan 
οι υποψήφιοι αγοραστές αυτοκινήτου 
δεν έχουν καμία δικαιολογία για να μην 
επισκεφθούν μια έκθεση της μάρκας.

Συγκεκριμένα, η Nissan προσφέρει τα δημοφι-
λήPULSAR και QASHQAI με προνομιακό επι-
τόκιο χρηματοδότησης 5,9%, δυνατότητα μηδε-
νικής προκαταβολής και διάρκεια αποπληρω-

μής από 12 έως 84 μήνες. Επιπροσθέτως και ειδικά για 
το QASHQAI, η Nissan «επιφυλάσσει» εκπλήξεις, με ξε-
χωριστές δελεαστικές επιλογές που σίγουρα θα… προ-
βληματίσουν.

Παράλληλα, μοντέλα όπως τα X-TRAIL και NAVARA 
προσφέρονται σε ιδιαίτερα ελκυστικές τιμές, ενώ και το 
ολοκαίνουριο MICRA είναι σίγουρο πως θα εκπλήξει ευ-
χάριστα με τις διαθέσιμες εκδόσεις του, αλλά και το πα-
κέτο τιμών που το συνοδεύει.

Οι συγκεκριμένες καλοκαιρινές προσφορές αφο-
ρούν συγκεκριμένο αριθμό αυτοκινήτων και ισχύουν 
μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Και επειδή όταν πρόκειται για ένα μοντέλο Nissan 
με τόσα προνόμια δεν χωρούν… δεύτερες σκέψεις, οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν τον πλησι-
έστερο επίσημο έμπορο Nissan ή το www.nissan.gr 
για να «διανύσουν» πολλά και συναρπαστικά καλοκαι-
ρινά χιλιόμετρα!

Και οι δύο εφοδιάζονται µε τον δίλιτρο κινητήρα Τ-GDI o ο-
ποίος στη «βασική» έκδοση αποδίδει 250 ίππους, ενώ στην 
πιο γρήγορη, µε την ονοµασία Performance Package, ανε-
βάζει την ισχύ στα 275 άλογα. Επίσης, και στις δύο περιπτώ-

σεις η κίνηση µεταδίδεται στους εµπρός τροχούς µέσω ενός χειροκίνη-
του εξατάχυτου κιβωτίου, µε την πρώτη να κάνει το 0-100 σε 6,4 δευτε-
ρόλεπτα και τη δεύτερη σε 6,1 δευτερόλεπτα. Και στις δύο περιπτώσεις 
η τελική ταχύτητα βρίσκεται στα 250 χλµ./ώρα.

Οι διαφοροποιήσεις είναι αρκετές και σε άλλα σηµεία του αυτοκι-
νήτου, µε την Performance να έχει ζάντες 19 ιντσών µε Pirelli P-Zero, 
µεγαλύτερα φρένα και, το πιο σηµαντικό, ηλεκτρονικά ελεγχόµενο δι-
αφορικό στους εµπρός τροχούς. Σε σχέση µε τα απλά µοντέλα η έκ-
δοση «Ν» είναι κατά 4 χιλιοστά χαµηλότερη. Και στις δύο περιπτώσεις 
το πλαίσιο έχει δεχτεί σηµαντικές ενισχύσεις σε σχέση µε τα απλά µο-
ντέλα, ενώ υιοθετεί και µια ενεργητική ανάρτηση η οποία παρέχει πέντε 
προγράµµατα λειτουργίας (ECO, Normal, Sport, N και Ν Custom). Η ε-
πιλογή της εκάστοτε ρύθµισης γίνεται από κουµπιά στο τιµόνι, ενώ κάθε 
ρύθµιση αλλάζει εκτός από την ανάρτηση και τη χαρτογράφηση του κινη-
τήρα, τις ρυθµίσεις του συστήµατος ESC, τον ήχο που κάνει ο κινητήρας.

Και τα δύο µοντέλα έρχονται µε µια ηλεκτρονική γεννήτρια ήχου η 

οποία τοποθετείται στη βάση του παρµπρίζ και παράγει, σύµφωνα πάντα 
µε τη Hyundai, έξτρα ακουστική ευχαρίστηση. Μάλιστα, στην περίπτωση 
της Performance έκδοσης η µεταβλητή βαλβίδα της εξάτµισης επιτρέ-
πει στον οδηγό να επιλέγει ανάµεσα σε δύο ηχητικά… σάουντρακ ανά-
λογα µε τα γούστα του και τις συνθήκες οδήγησης.

Η εξωτερική εµφάνιση έχει δεχτεί πολλές επεµβάσεις µε στόχο να 
φανεί ο διαφορετικός χαρακτήρας της έκδοσης. Υπάρχουν νέοι προφυ-
λακτήρες και µια αεροτοµή στο πίσω µέρος, µε την κορεάτικη εταιρεία 
να υποστηρίζει ότι η σχεδίασή της επιτυγχάνει την ιδανική ρύθµιση α-
νάµεσα στην επαρκή κάθετη αεροδυναµική δύναµη στις υψηλές ταχύ-
τητες αλλά και τη διατήρηση του αεροδυναµικού συντελεστή σε λογικά 
επίπεδα για την κατηγορία. Σηµαντικές είναι και οι αλλαγές στο σαλόνι, 
µε τη Hyundai να βάζει τα δυνατά της ώστε να δηµιουργήσει ένα σπορ 
περιβάλλον ακόµα και για τους πιο απαιτητικούς Ευρωπαίους αγορα-
στές αυτής της κατηγορίας.

Η Hyundai θα προσφέρει τη συγκεκριµένη έκδοση σε έξι διαφορε-
τικά χρώµατα, µεταξύ των οποίων και το αποκλειστικό γι’ αυτό το µο-
ντέλο Performance Blue. Η πρώτη επίσηµη παρουσίασή του θα γίνει 
στη Φρανκφούρτη τον Σεπτέµβριο, ενώ η παραγωγή του θα ξεκινήσει 
πριν από το τέλος του 2017.

To Hyundai i30 N έχει 275 άλογα 
και 0-100 σε 6,1 δλ.!
Πρόκειται για την πρώτη απόπειρα της κορεάτικης εταιρείας για ένα σπορ hatchback, το οποίο 
µάλιστα βγάζει σε δύο εκδόσεις: µια πιο ήπια µε στόχο αυτοκίνητα όπως το Golf GTI και µια πιο 

hardcore µε πιο υψηλές και απαιτητικές βλέψεις.

Οι πωλήσεις SEAT 
στο υψηλότερο 

επίπεδο από το 2001

Οι συνολικές πωλήσεις της µάρκας αυξήθηκαν κατά 13,7% σε 
σύγκριση µε την ίδια περίοδο του 2016, µε συνολικά 246.500 
πωληθέντα αυτοκίνητα (2016: 216.800), σχεδόν 30.000 περισ-
σότερα δηλαδή σε σχέση µε πέρυσι. Τον Ιούνιο η SEAT κα-

τέγραψε 45.200 πωλήσεις, καταγράφοντας αύξηση 12,6% σε σχέση µε 
τον αντίστοιχο µήνα του 2016 (40.100).

Οι πωλήσεις SEAT αυξήθηκαν το πρώτο εξάµηνο του έτους χάρη 
στα εξαιρετικά αποτελέσµατα που σηµείωσαν οι µεγάλες ευρωπαϊκές 
χώρες. Η Ισπανία ηγείται της ανάπτυξης µε 54.100 πωλήσεις (+21,2%), 
ακολουθεί η Γερµανία µε 48.600 πωλήσεις (+10,2%) και τρίτο έρχεται 
το Ηνωµένο Βασίλειο µε 29.500 πωλήσεις (+20,5%). Στη χώρα µας το 
πρώτο εξάµηνο του έτους έκλεισε µε 1.095 συνολικά ταξινοµήσεις για τη 
SEAT. Από αυτές, 476 αφορούν ταξινοµήσεις λιανικής, αυξηµένες κατά 
26% σε σχέση µε τις 378 της αντίστοιχης περσινής περιόδου. O Ιούνιος 
ήταν ένας ακόµη µήνας που κινήθηκε θετικά για τη µάρκα, καταγρά-
φοντας συνολικό µερίδιο αγοράς της τάξης του 2,5% µε 252 ταξινοµή-
σεις, ενώ το αντίστοιχο µερίδιο λιανικής ήταν 2,6%.

Οι καλοκαιρινές συνθήκες µε τις υψηλές θερµοκρασίες και τα 
υψηλά ποσοστά σκόνης αποτελούν ακόµα µια πρόκληση για 
το σύνολο των µηχανικών µερών του αυτοκινήτου. Ιδιαίτερα 
το κύκλωµα ψύξης και λίπανσης του κινητήρα, το σύστηµα πέ-

δησης, αλλά βεβαίως και το σύστηµα κλιµατισµού, πρέπει να αντεπεξέλ-
θουν στις αυξηµένες απαιτήσεις που προκύπτουν από αυτές τις συνθήκες.

Στο πλαίσιο του ∆ωρεάν Καλοκαιρινού Ελέγχου, συνολικά 25 σηµεία 
του αυτοκινήτου περνούν από ενδελεχή έλεγχο σύµφωνα µε τις προδια-
γραφές του κατασκευαστή, ώστε να διαπιστωθεί η κατάστασή τους. Στη 
συνέχεια ο ιδιοκτήτης ενηµερώνεται για την κατάσταση του οχήµατός 
του, ενώ στην περίπτωση που απαιτείται κάποια επισκευή έχει τη δυνα-
τότητα να την πραγµατοποιήσει, επωφελούµενος από τις προνοµιακές 
τιµές των πακέτων συντήρησης και επισκευής του Renault Total Care, 
γνωρίζοντας παράλληλα εκ των προτέρων το συνολικό κόστος που θα 
απαιτηθεί (εργασία, ανταλλακτικά, ΦΠΑ).

Όλοι οι κάτοχοι επιβατικών και επαγγελµατικών αυτοκινήτων Renault 
µπορούν να επωφεληθούν από το πρόγραµµα ∆ωρεάν Καλοκαιρινού 
Ελέγχου µε µια επίσκεψη στο πλησιέστερο µέλος του εξουσιοδοτηµένου 
δικτύου επισκευαστών της Renault, ενώ συνολικά για τις υπηρεσίες του 
Renault Total Care µπορούν να ενηµερωθούν και στο www.renault.
com.gr/services/totalcare.

∆ωρεάν καλοκαιρινός 
έλεγχος Renault Total Care
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THEODORE SUMMER TOUR
Το καλοκαίρι του 2017 βρίσκει τον Theodore 
σε ένα µουσικό island hopping, σε διαφορε-
τικά νησιά, σε όλη την Ελλάδα. Στην Τήνο 
(25/7), στη ∆ονούσα (27/7), στην Αστυπά-
λαια (29/7), στην Κεφαλλονιά (4/8) και στη 
Σύρο (1/10). Τον βρίσκει όµως και σε ιδιαί-
τερα µέρη εντός και εκτός Αττικής, µε το ταξίδι 
να ξεκινάει από την Αθήνα, στις 20 Ιουλίου, 
στο ΚΠΙΣΝ, στο πλαίσιο της ενότητας «Music 
Escapades». Στις 3/9 θα εµφανιστεί στο Ναύ-
πλιο, στο πλαίσιο του Fougaro Jazz Festival, 
και στις 29/9 στην Ελευσίνα, στο πλαίσιο των 
Αισχυλείων.

ΒΡΑ∆ΙΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 
ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ
Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης και το 
Greek Cultural Institute συνεχίζουν τον κύκλο ξεναγή-
σεών τους στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Την Παρα-
σκευή 28 Ιουλίου, στις 19:30, θα περπατήσουµε προς το 
Μουσείο της Ακρόπολης, έχοντας έτσι την ευκαιρία να το 
δούµε να λάµπει φωτισµένο κάτω από τον αττικό ουρανό, 
ένα ήρεµο απόγευµα, όταν πλέον οι περισσότεροι επισκέ-
πτες θα έχουν αποχωρήσει. Θα ανακαλύψουµε, µε µια δια-
φορετική λογική, ό,τι καλύτερο έχει να προσφέρει το Νέο 
Μουσείο της Ακρόπολης και κάποια από τα ενδεχοµένως 
λιγότερο γνωστά αντικείµενα, που κρύβουν, ωστόσο, ενδι-
αφέρουσες ιστορίες, όπως «Τι µυστήριο κρύβει η Ζωοφό-
ρος του Παρθενώνα;». ∆ιάρκεια ξενάγησης: 1,5 ώρες. Πλη-
ροφορίες-κρατήσεις: 210 3250341, info@ekedisy.gr.

ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΚΗΝΗ ANIMA VITA
Η Ψυχοθεραπευτική Σκηνή Anima Vita, µετά τον επι-
τυχηµένο κύκλο παραστάσεων µε το σατυρικό δράµα 
του Ευριπίδη «Κύκλωπας» στον χώρο της, στην οδό Υ-
ψηλάντου 153Β, στον Πειραιά, ταξιδεύει στην Επί-
δαυρο, όπου θα δώσει µία και µοναδική παράσταση, 
στο Αρχαίο Στάδιο Ασκληπιείου, στις 26 Ιουλίου. Πρό-
κειται για µία ιδιαίτερη θεατρική εκδοχή του σατυρι-
κού δράµατος, η οποία υποστηρίζεται, σκηνοθετικά και 
ερµηνευτικά, από την Ψυχοθεραπευτική Σκηνή Anima 
Vita, δηλαδή από µια ψυχαναλυτική οµάδα θεραπείας, 
οι εργασίες της οποίας βασίζονται αποκλειστικά και 
µόνο στην επιστήµη της Ψυχολογίας και µάλιστα της 
Ψυχανάλυσης.

«Άλκηστη» του Ευριπίδη
Το Εθνικό Θέατρο φέτος το καλοκαίρι θα παρουσιάσει ένα από τα πιο αινιγµατικά έργα του Ευριπίδη, την «Άλκηστη», αναθέτοντας την παρου-
σίασή του στην Κατερίνα Ευαγγελάτου, που πραγµατοποιεί την πρώτη της σκηνοθεσία στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Ο Απόλλωνας, τιµω-
ρηµένος από τον ∆ία, αναγκάζεται να υπηρετήσει σαν κοινός θνητός τον βασιλιά των Φερών Άδµητο. Ως αντάλλαγµα για τη φιλόξενη και ευγε-
νική συµπεριφορά του βασιλιά ο θεός τού χαρίζει το µοναδικό προνόµιο να ξεφύγει από τον πρόωρο θάνατο, αρκεί κάποιος άλλος να δεχτεί να 

πεθάνει στη θέση του. Οι ηλικιωµένοι γονείς του αρνούνται να τον υποκαταστήσουν στον Άδη. Η µόνη που δέχεται είναι η γυναίκα του, η Άλκη-
στη. Πεθαίνοντας, ζητάει από τον άντρα της ένα πράγµα: να µην ξαναπαντρευτεί ποτέ. Με τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Κίττυ Παϊταζόγλου, 

Γιάννη Φέρτη, ∆ηµήτρη Παπανικολάου κ.ά. Στις 28-29 Ιουλίου.
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ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Οριόλ Πάουλο ΣΕΝΑΡΙΟ: Οριόλ Πά-
ουλο ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Μάριο Κάσας, Μπάρµπαρα 
Λένι, Άνα Βάγενερ, Χοσέ Κορονάδο ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 106΄ 
∆ΙΑΝΟΜΗ: Tanweer

Η πανέµορφη νεαρή χήρα Σούζαν Βέρνον εγκαθίσταται προσωρινά στην έπαυλη των πεθερικών της, 
µέχρι να καταλαγιάσουν οι φήµες που κυκλοφορούν στους αριστοκρατικούς κύκλους σχετικά µε τις 
ερωτικές της περιπέτειες. Όσο βρίσκεται εκεί, είναι αποφασισµένη να εξασφαλίσει σύζυγο, τόσο για 
την ίδια όσο και για την κόρη της Φρειδερίκη. Η τελευταία βρίσκεται σε ηλικία γάµου, αλλά αντιµετω-

πίζει απρόθυµα τις προθέσεις της µητέρας της. Η λαίδη Σούζαν, όµως, προχωρά ακάθεκτη µε το σχέδιό της, προσελ-
κύοντας ταυτόχρονα την προσοχή του όµορφου και νεαρού Ρέτζιναλντ ντε Κόρσι, του πλούσιου αλλά ανόητου σερ 
Τζέιµς Μάρτιν και του εξωφρενικά γοητευτικού αλλά παντρεµένου λόρδου Μάνγουερικ. Σύντοµα η κατάσταση θα 
ξεφύγει από τον έλεγχό της, περιπλέκοντας τα πράγµατα ακόµη περισσότερο. Η ταινία είναι βασισµένη στο διήγηµα 
«Λαίδη Σούζαν» της Τζέιν Όστεν, το οποίο είχε γραφτεί σε µορφή επιστολών στα µέσα του 1790 αλλά δηµοσιεύτηκε 
από τον ανιψιό της Τζέιµς Έντουαρντ Όστεν-Λι το 1871.

M.A.T. ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΑΞΗΣ
RAID DINGUE

Η Τζο είναι µια τυπική γυναίκα αστυνοµικός. Λίγο αφηρηµένη, λίγο αιθεροβάµων και πολύ αδέξια. Παρ’ 
ότι λατρεύει τη δουλειά της, είναι τελείως άχρηστη για το Σώµα. Έχει κάποιες ικανότητες (καλό στόχο, 
δυνατή αυτοάµυνα και έκτη αίσθηση), αλλά η αδεξιότητά της την καθιστά ζωντανή απειλή όχι µόνο για 
τους εγκληµατίες αλλά και για τους συναδέλφους της και τον κόσµο όλο. Υποβιβασµένη σε ασήµαντες 

αποστολές, όπως οδικές παραβάσεις και µικροκλοπές, διαθέτει όλο τον ελεύθερο χρόνο της στο να κάνει το όνειρό 
της πραγµατικότητα: να γίνει η πρώτη γυναίκα που θα µπει στο Σώµα Ειδικών ∆υνάµεων. Ξαφνικά και για µυστηριώ-
δεις πολιτικούς λόγους γίνεται δεκτή στο πρόγραµµα εκπαίδευσης των Ειδικών ∆υνάµεων. Επικεφαλής της οµάδας 
των επιλέκτων είναι ο Γιουτζίν, ένας µισογύνης ειδικός πράκτορας. Αυτό το αταίριαστο δίδυµο θα πρέπει να κλείσει 
εγκληµατίες και αδίστακτες συµµορίες στη φυλακή, αλλά πριν από αυτό θα πρέπει να  µάθει να συνεργάζεται. Μια 
περιπετειώδης κωµωδία µε φόντο τους δρόµους του Παρισιού. Μια ακόµα καλοκαιρινή γαλλική κωµωδία που απλώς 
µπορεί να κάνει έναν θεατή να περάσει ευχάριστα.

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Ντάνι Μπουν ΣΕΝΑΡΙΟ: Ντάνι Μπουν, Σάρα Καµίνσκι ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΟΥΝ: Ντάνι Μπουν, Μισέλ Μπλανκ, Ιβάν 
Ατάλ, Αν Μαριβίν ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 105΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Spentzos Film

ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Γουίτ Στίλµαν ΣΕΝΑΡΙΟ: Γουίτ Στίλµαν (βασισµένο στο βιβλίο «Λαίδη Σούζαν» της Τζέιν Όστεν) ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣ-
ΤΟΥΝ: Κέιτ Μπέκινσεϊλ, Κλοέ Σεβινί, Στίβεν Φράι ∆ΙΑΡΚΕΙΑ: 92΄ ∆ΙΑΝΟΜΗ: Seven Films

ΑΟΡΑΤΟΣ 
ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ
CONTRATIEMPO

Τέσσερα χρόνια µετά το κριτικά αναγνω-
ρισµένο θρίλερ µυστηρίου «El Cuerpo» 
που είχε κερδίσει το ελληνικό κοινό, ο 
σκηνοθέτης και σεναριογράφος Οριόλ 

Πάουλο επιστρέφει µε ένα αγωνιώδες θρίλερ. Ο 
Αντριάν Ντόρια, νέος επιχειρηµατίας στο αποκο-
ρύφωµα της καριέρας του, ξυπνά κλειδωµένος σε 
ένα δωµάτιο ξενοδοχείου, ενώ δίπλα του βρίσκεται 
το νεκρό σώµα της ερωµένης του, Λάουρα. Χωρίς 
να µπορεί να εξηγήσει το πώς βρέθηκε εκεί, αλλά 
και να βρει άλλοθι για το έγκληµα, προσλαµβάνει 
τη Βιρτζίνια Γκότµαν, διακεκριµένη δικηγόρο, για 
να τον υποστηρίξει. Οι δυο τους ξεκινούν έναν 
ξέφρενο αγώνα δρόµου ενάντια στον χρόνο, αλλά 
και σε όλους τους νόµους της λογικής, αφού µέσα 
σε µια νύχτα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν τι έχει 
συµβεί. Με περισσότερα από 500.000 εισιτήρια, 
ο «Αόρατος Επισκέπτης» αποτελεί µία από τις πιο 
επιτυχηµένες ταινίες του φετινού ισπανικού box 
office. Η ταινία καταπιάνεται µε πολύ περισσότερα 
από την απλή επίλυση ενός αινίγµατος. Εξερευνά 
την ανθρώπινη φύση σε ακραίες καταστάσεις και 
επιδιώκει να καταδείξει τις καταστροφικές συνέπει-
ες που µπορεί να έχουν κάποιες αποφάσεις, όταν 
λαµβάνονται υπό πίεση. ∆ηµιουργεί µια ασφυκτική 
ατµόσφαιρα και µας ταξιδεύει σε ένα κινηµατο-
γραφικό είδος –τις ταινίες µυστηρίου– που τα 
τελευταία χρόνια κινδυνεύει να επισκιαστεί από τις 
ταινίες τρόµου.

ΕΡΩΤΕΣ & ΦΙΛΙΕΣ
LOVE AND FRIENDSHIP

  ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ
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Τώρα µπο-
ρείτε να πα-
ραγγείλετε 
το κρασί σας

Με ένα τηλε-
φώνηµα στο 
210 3466996, 
το κρασί που 
επιθυµείτε 
χωρίς χρέωση 
στο σπίτι σας.
Ελάχιστη 
παραγγελία: €25

Αρτέμης Καραμολέγκος

Ένας λάτρης 
της σαντορινιάς γης

  ΣΤΟΝ ΣΠΥΡΟ ΚΟΥΡΟΥΠΗ

Αξιολογήσεις κρασιών

Πυρίτης 2015
Ποικιλία: Ασύρτικο
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Λευκός, Ξηρός
Αλκοόλ: 14%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 9-11°C

Λαµπερό κίτρινο χρώµα µε πράσινες 
ανταύγειες. Έντονα αρώµατα εσπερι-
δοειδών µε έµφαση στο λεµόνι αλλά 
και νότες λευκών λουλουδιών. Γεµάτο 
στόµα, µε όγκο και ισορροπηµένη ο-
ξύτητα. Μακρύ, πλούσιο και αρωµα-
τικό τελείωµα.
Ταιριάζει µε γαρίδες, καραβίδες, ο-
στρακοειδή, ψητά ψάρια και πράσι-
νες σαλάτες.

Νυχτέρι 2015
Ποικιλία: Ασύρτικο, Αθήρι, Αηδάνι
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Λευκός, Ξηρός
Αλκοόλ: 14,2%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
12-14°C

Έντονο κίτρινο χρώµα και πολύ-
πλοκα αρώµατα κίτρινων φρού-
των, ξηρών καρπών και κυδωνιού. 
Πλούσιο, λιπαρό, µε πληθωρικό 
σώµα και οξύτητα που δηµιουργεί 
έναν εκρηκτικό χαρακτήρα.
Ταιριάζει µε έντονες γεύσεις, χοι-
ρινό, ασιατικά πιάτα, αλλά και ψάρι.

Σαντορίνη 2016
Ποικιλία: Ασύρτικο, Αθήρι, Αηδάνι
Περιοχή: Σαντορίνη
Τύπος: Λευκός, Ξηρός
Αλκοόλ: 13,7%
Προτεινόµενη θερµοκρασία: 
8-10°C

Χρυσό χρώµα µε πράσινες απο-
χρώσεις. Αρώµατα αχλαδιού και 
λευκών λουλουδιών. Πληθωρικό 
σώµα, στόµα γεµάτο και φρεσκάδα 
που ξεχωρίζει. Ιδιαίτερη και ευχά-
ριστη επίγευση.
Ταιριάζει µε καλοκαιρινά ελλη-
νικά πιάτα, θαλασσινούς µεζέδες 
και ψάρι.

info

Με ρίζες στον ηφαιστειακό αµπελώνα της Σαντορίνης και παράδοση από 
το 1952, ο Αρτέµης Καραµολέγκος ξεκινά το 2003 µια πορεία στ’ αστέ-
ρια. ∆εν υπερβάλλουµε, αφού τα βραβεία διαδέχονται το ένα το άλλο 
µε κορύφωση την απονοµή πριν από λίγους µήνες στο Σαντορίνη 2016 

του βραβείου του καλύτερου ελληνικού λευκού κρασιού. ∆ίκαια, λοιπόν, το οινοποιείο 
συγκαταλέγεται στα πιο δυναµικά και εξελισσόµενα του νησιού. Μα πιο πολύ ο Αρτέ-
µης ξεχωρίζει για τη βαθιά του αγάπη για τη σαντορινιά γη, κάτι που τον ενέπνευσε να 

συνδυάσει το οινοποιείο µε το εστιατόριο Aroma Avlis Food & Wine. Καινοτοµία του 
η χρήση µόνο δικών του πρώτων υλών από το µποστάνι που βρίσκεται στα πόδια του 
χώρου εστίασης και από την παραγωγή του πατέρα του.

Το 2003 είναι χρονιά εκκίνησης για εσάς. Τι σας ενέπνευσε;
Μεγαλώνοντας σε ένα µέρος µε οινική παράδοση, όπως η Σαντορίνη, και έχοντας διά-
φορες αναφορές, µεταξύ αυτών η ενασχόληση της οικογένειάς µου µε την αµπελοκαλλι-
έργεια και την παραγωγή κρασιού στην κλίµακα της κάναβας, οι αφορµές ήταν πολλές. 
Κύρια, όµως, το µεράκι και η θέληση να συνεχίσω και να µεγαλώσω την παράδοση αυτή 
µε αγάπη και σεβασµό.

Μιλήστε µας γι’ αυτό το µοναδικό terroir…
Ηφαιστειογενούς προέλευσης αµπελώνας µε τεράστια ιστορία και συνεχή παρουσία 
σχεδόν 3.000 ετών, µε κάποια µικρά διαλείµµατα. Μια ποικιλία πλήρως εγκλιµατισµένη 
σε αυτό το τόσο ιδιόµορφο και συνάµα ιδιαίτερο αµπελοτόπι, έχει καταφέρει όχι απλώς 
να «σταθεί» αλλά να γίνουν σύµµαχοι. Και µιλάµε φυσικά για το Ασύρτικο, από τις πιο 
ενδιαφέρουσες ποικιλίες, θα µπορούσα να πω, παγκοσµίως.

Εξαγωγές σε χώρες της Ευρώπης, στην Αµερική, αλλά και στην Κίνα. Ξεκινώντας από 
το τελευταίο, πόσο δύσκολο είναι να σταθεί το ελληνικό κρασί στον ανταγωνισµό;
Αρκετά δύσκολο, αλλά µε συνεχή προσπάθεια για τη βελτίωση του τελικού προϊόντος 
και λαµβάνοντας υπ’ όψιν όλη αυτή τη µοναδικότητα θεωρώ δεδοµένο ότι θα βρει τη 
θέση του στον παγκόσµιο οινικό χάρτη. Κάτι που εξάλλου σιγά σιγά νοµίζω πως αρχίζει 
να γίνεται.

∆ουλεύετε µε τις ντόπιες ποικιλίες και τα κρασιά σας είναι πολυβραβευµένα. Έχει το 
ελληνικό κρασί τη θέση του πλέον στην επιλογή του διεθνούς λάτρη του κρασιού;
Υπάρχουν αρκετά δυνατές περιοχές µε ποιότητα και δυνατές επίσης ποικιλίες πανελλα-
δικά. Η Σαντορίνη είναι σίγουρα µία από αυτές και µάλιστα δηµιουργεί ένα brand name 
µε σταδιακή διεθνή αναγνώριση. Φυσικά και υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης για ακόµα 
µεγαλύτερη αναγνώριση – αλίµονο αν πιστεύαµε πως όχι. Είναι το κίνητρο µαζί µε την 
αγάπη γι’ αυτόν τον τόπο, για να συνεχίσουµε να δουλεύουµε.

(Από αριστερά προς τα δεξιά) Αρτέµης Καραµολέγκος και Σπύρος Κουρούπης



www.freesunday.gr 3923.07.2017

CELEBRITIES
ΤΙ, ΠΟΙΟΣ, ΠΟΥ, ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ...

H Σάρον Στόουν απαντάει στη Μαντόνα
Με δημόσια ανάρτησή της στο Facebook η Σάρον Στόουν απάντησε στη 
Μαντόνα με αφορμή μια παλιά επιστολή της τραγουδίστριας που είδε το 
φως της δημοσιότητας και στην οποία αναφερόταν στη Σάρον Στόουν και 
στη Γουίτνι Χιούστον ως «βαρετές μετριότητες». «Αγαπητή Μαντόνα… 
Πρώτον, νομίζω ότι είναι εξωφρενικό που κάποιος δημοσιεύει τις ιδιω-
τικές σου επιστολές. Επομένως δημοσιεύω κι εγώ δημοσίως. Ξέρεις ότι 
είμαι φίλη σου. Έχω ευχηθεί σε κάποιες προσωπικές στιγμές να ήμουν 
μια ροκ σταρ… αισθάνθηκα όσο μέτρια με περιέγραψες. Γνωρίζουμε και 
οι δύο, όπως μόνο αυτοί που έχουν επιβιώσει τόσο πολύ καιρό γνωρί-
ζουν, ότι το να μας ανήκει η μετριότητά μας είναι ο μόνος τρόπος να μας α-
νήκει η δύναμή μας. Για να γίνουμε αυτό που έχουμε γίνει και οι δυο μας. 
Σε αγαπώ και σε λατρεύω. Δεν θα στραφώ εναντίον σου διεισδύοντας στη 
δική σου προσωπική διαδρομή. Σάρον».

Εβδομηντάρισε η Καμίλα
Εβδομήντα ετών έγινε η Καμίλα, η σύζυγος του πρίγκιπα Καρόλου. Η δού-
κισσα της Κορνουάλης, όπως είναι ο επίσημος τίτλος της, έδωσε στη δημο-
σιότητα ένα πορτρέτο της με τον σύζυγό της. Το πριγκιπικό ζευγάρι πόζαρε 
στον φακό του Μάριο Τεστίνο, του Περουβιανού φωτογράφου ο οποίος έχει 
αποτυπώσει κάποιες από τις πιο εμβληματικές εικόνες της πριγκίπισσας 
Νταϊάνα. Η φωτογράφιση έγινε τον περασμένο Μάιο στην αίθουσα πρωι-
νού στο Κλάρενς Χάουζ. Και οι δύο είναι χαλαροί, χαρούμενοι και χαμογε-
λαστοί. Η δούκισσα φοράει ένα μπλε σκούρο σακάκι της Fiona Clare, ενώ ο 
πρίγκιπας κοστούμι, πουκάμισο και γραβάτα.

Bullying στον Εντ Σίραν
Πολλά παράπονα εκφράστηκαν για έναν νέο χαρακτήρα που έκανε το ντε-
μπούτο του στον νέο κύκλο του «Game of Thrones» και ανήκει στον Βρε-
τανό τραγουδιστή Εντ Σίραν. Στη σκηνή όπου εμφανίστηκε τον είδαμε με 
τη μικρή και δυναμική Άρυα Σταρκ, τραγουδώντας γύρω από μια φωτιά. Η 
Άρυα σχολίασε: «Είναι όμορφο τραγούδι. Δεν το έχω ξανακούσει», με τον 
ίδιο να απαντά το όχι και τόσο εμπνευσμένο: «Είναι καινούργιο». Η μονα-
δική ατάκα που ξεστόμισε ο τραγουδιστής ήταν η αιτία για να ξεκινήσει ένα 
άγριο διαδικτυακό bullying, με αποτέλεσμα εκείνος να κλείσει τον λογα-
ριασμό του στο Twitter.

Κρυφός γάμος
Σύμφωνα με τα ξένα ΜΜΕ, η Μιράντα Κερ και ο πολυεκατομμυριούχος ι-
δρυτής του Snapchat  Έβαν Σπίγκελ παντρεύτηκαν το περασμένο Σάββατο 
στο Λος Άντζελες και συγκεκριμένα στον κήπο του σπιτιού τους, χωρίς κα-
νένας να τους πάρει χαμπάρι και δη τα μίντια. Η τελετή πραγματοποιήθηκε 
παρουσία 50 ατόμων και σε στενό οικογενειακό κύκλο, χωρίς φυσικά να 
στερείται πολυτέλειας, υποστηρίζει το «People». Στο μεταξύ, αν κρίνουμε 
απ’ όσα γράφτηκαν στο «Forbes» για τα εισοδήματα και των δύο, πρόκει-
ται για ένα χρυσό ζευγάρι, καθώς η περιουσία του Σπίγκελ ανέρχεται σε 
τουλάχιστον 4 δισ. δολάρια, ενώ το πασίγνωστο μοντέλο συμπεριλαμβάνε-
ται στη λίστα με τις πιο υψηλά αμειβόμενες επαγγελματίες του είδους, με το 
περσινό της «σκορ» να αγγίζει τα 4 εκατ. δολάρια.

Η πρώτη φωτογραφία 
της μικρής Κούπερ
Ήρθε στον κόσμο τον περασμένο Μάρτιο ενθουσιάζοντας τους γο-
νείς της και φυσικά τους θαυμαστές τους, οι οποίοι όλον αυτόν τον 
καιρό ανυπομονούν να γνωρίσουν τη μικρή Λέα ντε Σεν. Ο φωτο-
γραφικός φακός τη συνέλαβε με τη μαμά της Ιρίνα Σάικ να κάνουν 
τη βόλτα τους στους δρόμους του Λος Άντζελες. Η Ιρίνα, λοιπόν, 
κρατούσε τρυφερά την κόρη της στον μάρσιπο, ενώ δεν ήταν λίγοι 
εκείνοι που βρήκαν αρκετές ομοιότητες ανάμεσα σ’ εκείνη και στον 
πατέρα της Μπράντλεϊ Κούπερ.

  ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΛΑΣΚΑΡΗ
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